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ส่วนที่ ๓ 
 

 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 

1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ลําดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานสําหรับ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และผู้นําชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ 
2. หลักการและเหตุผล  

 องค์การบริหารส่วนต าบล ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอ่ืน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องอาศัยบุ คลากรใน
ฝุายต่างๆ เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การ
พัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เนื่องจากสังคมในยุค
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในมิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ ในการพัฒนาต าบลทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบังคับใช้
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ด้านการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน/ภาคประชาสังคมและการตรวจติดตามประเมินผล   
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับ
ประชาชน และสนองต่อนโยบายของรัฐ  หน่วยงานที่จะต้องพัฒนาส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท า โครงการ อบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารงาน
ส าหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และผู้น าชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่ ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน
ใหม่ๆ แนวคิดทฤษฎีใหม่ที่จะสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของงาน อันจะน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ซึ่งจะส่งผลต่อการให้การ
บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด ต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน ผู้น าชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาต าบลดอนไผ่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

    2. เพ่ือเสริมสร้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และผู้ น าชุมชน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาต าบลดอนไผ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ให้มีกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
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โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

  3. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ผู้น าชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาต าบลดอนไผ่ ได้น าความรู้ที่ได้รับไปปรับและประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4. เปูาหมาย  

1. คณะผู้บริหาร  
  2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
  3. พนักงานส่วนต าบล / ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้าง 
  4. ผู้น าชุมชน / ผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาต าบลดอนไผ่  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
6. วิธีดําเนินการ  
   1. เสนอโครงการฯ เสมอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอบรมให้ความรู้ และประสานบุคคล / กลุ่ม / 
องค์กรที่จะไปศึกษาดูงาน 
  3. จัดด าเนินการอบรมและศึกษาดูงาน 
                   4. ประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
เป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการและน าเสนอผู้บริหารเพ่ือทราบ   
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณ 450,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  1. ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน ผู้น าชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาต าบลดอนไผ่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ผู้น าชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา 
ต าบลดอนไผ่ มีความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 

3. มีเครือข่ายเกิดความสัมพันธ์ที่ดี  กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  มีการเชื่อม 
สัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 

   4. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ผู้น าชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ต าบลดอนไผ่ มีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาความพอเพียง 

...................................................................................  
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ลําดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดอบรมเพื่อประสิทธิภาพผู้นําสาธารณสุขตําบลดอนไผ่และผู้นําชุมชนตําบล
ดอนไผ่ 
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติอ านาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท รับผิดชอบการ
จัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งรวมถึงการจัดการเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชน และผู้ที่มี
บทบาทส าคัญที่จะด าเนินงานทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ  และการปูองกันโรคในท้องถิ่นให้ได้ผลและมี
ประสิทธิภาพนั้น   ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้เห็นความส าคัญในส่วนนี้  จึงได้ให้การสนับสนุน
และด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดอบรมเพ่ือประสิทธิภาพผู้น าสาธารณสุขต าบลดอนไผ่และผู้น าชุมชน
ต าบลดอนไผ่ 
3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้น าสาธารณสุขต าบลดอนไผ่ มีความรู้เพ่ิมข้ึน 
  2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้น าสาธารณสุขต าบลดอนไผ่ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการ 

สาธารณสุขซึ่งกันและกัน 
 3. เพื่อให้กลุ่มผู้น าสาธารณสุขได้มีส่วนร่วมและท ากิจกรรมร่วมกันในการช่วยกันคิดและ 

แก้ไขปัญหาเพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
   1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มผู้น าด้านการสาธารณสุข    
  2. คณะผู้บริหาร        
  3. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรม  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
         องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
6. วิธีดําเนินการ  
   1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  2. ประสานงานหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกตัวแทนกลุ่มผู้น าด้านการสาธารณสุขแต่ละหมู่บ้านเข้า
ร่วมฝึกอบรม 
  3. ประสานวิทยากร เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
  4. ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  5. ก าหนดวันฝึกอบรมและศึกษาดูงานพร้อมจัดการฝึกอบรม 
  6. ประเมินผลโครงการ อบรมเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสาธารณสุข 
และรายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลา ในการด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณ ในการดําเนินการ 150,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. ท าให้กลุ่มผู้น าสาธารณสุขต าบลดอนไผ่มีความรู้ ความสามารถด้านการสาธารณสุขเพ่ิม
มากขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  2. ผู้น าสาธารณสุขต าบลดอนไผ่ ได้รับแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการสาธารณสุขซึ่งกันและกัน 
 
 3. ได้น าความรู้มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้น 
 4. ท าให้ชุมชนทุกหมู่บ้านมีการบริหารงานทางด้านการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

.......................................................................................... 
 

ลําดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศประมวลคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร 
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ  
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิต  
ที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชน 
ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ
กระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน  
เมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์
และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
(ก.ถ.)  ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ   

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
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ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและ 
เป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 
 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่ ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 

 ๒. เพ่ือให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เกิดการเรียนรู้ 
ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ 

๓. เพ่ือเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 
4. เปูาหมาย  

1. คณะผู้บริหาร  
  2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
  3. พนักงานส่วนต าบล / ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้าง 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
6. วิธีดําเนินการ  

  ๑. วางแผนภายในองค์กรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
 ๒. ติดต่อประสานวิทยากร 
 ๓. ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
 ๔. ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  ๑. คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้น าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 

 ๒. คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เกิดการเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

 
................................................................................ ... 
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ลําดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
2. หลักการและเหตุผล  

 องค์การบริหารส่วนต าบล ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอ่ืน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องอาศัยบุคลากรใน
ฝุายต่างๆ เพ่ือให้สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การ
พัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เนื่องจากสังคมในยุค
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในมิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ได้ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ ในการพัฒนาต าบลทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบังคับใช้
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ด้านการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน/ภาคประชาสังคมและการตรวจติดตามประเมินผล   
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับ
ประชาชน และสนองต่อนโยบายของรัฐ  หน่วยงานที่จะต้องพัฒนาส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น เล็งเห็นความส าคัญ ในการส่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง เข้ารับการอบรม 
3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน ลูกจ้าง มีความรู้เพ่ิมข้ึน 
  2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน ลูกจ้าง ต าบลดอนไผ่ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
1. คณะผู้บริหาร  

  2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
  3. พนักงานส่วนต าบล / ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้าง 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
6. วิธีดําเนินการ  

  ๑. วางแผนภายในองค์กรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
  2. รายงานผลการอบรมโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ 422,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักงานปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ท าให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง มีความรู้ ความสามารถด้านการ
บริหารงานเพ่ิมมากขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง ได้รับแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริหารงานซึ่งกัน
และกัน 
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1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 

ลําดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการกําจัดวัชพืชในลําคลอง  
2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เป็นหน่วยงานบริการราชการส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่
จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก และคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของล าคลองและแหล่งน้ าสาธารณะ ซึ่งประชาชนต าบลดอนไผ่ ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค และใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป-มา ตลอดจนเป็นช่องทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวต าบลดอนไผ่ ดังนั้น เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์แหล่งน้ าให้
อยู่ในสถานที่สามารถใช้งานได้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
  ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 (1),(2)  
3. วัตถุประสงค ์ 

๑. เพ่ือบ ารุงรักษาและอนุรักษ์แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ๒. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป-มาได้สะดวก 
  ๓. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 
 4. เปูาหมาย/ผลผลิต  

  ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ และประชาชนต าบลดอนไผ่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ ล าคลองและแหล่งน้ าสาธารณะในต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  

1. ด าเนินการส ารวจพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการด าเนินการก าจัดวัชพืช 
  ๒. ประชุมผู้น าชุมชน/หมู่บ้านที่จะด าเนินการ 
  ๓. เขียนโครงการฯเสนอต่อผู้บริหาร 
  ขั้นดําเนินการ 
  ๔. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ 
  ๕. ประสานงานกับฝุายต่างๆ เพ่ือด าเนินการ 
  ๖. ด าเนินการก าจัดวัชพืชในล าคลองแหล่งน้ าสาธารณะ  

๗. ติดตามประเมินผล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ 393,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
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1. สภาพแวดล้อมทัศนียภาพ รวมทั้งคุณภาพน้ าในล าคลองและแหล่งน้ ามีสภาพที่ดีข้ึน 
 ๒. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสามารถใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรไป-มาได้สะดวก 
 ๓. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เห็นความส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วม และเกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

..........................................................................................  
 

ลําดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ําในการทําการเกษตร 
2. หลักการและเหตุผล   
   องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานบริการราชการส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่จัดให้มี
และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก และคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของล าคลองและแหล่งน้ าสาธารณะ ซึ่งประชาชนต าบลดอนไผ่ ใช้ในการอุปโภค -
บริโภค และใช้เป็นเส้นทางสัญจรไป – มา ตลอดจนเป็นช่องทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และใช้
ส าหรับการท าการเกษตรของประชาชนต าบลดอนไผ่ ในปัจจุบันล าคลองในต าบลดอนไผ่ ได้ตื้นเขิน มีวัชพืช
เป็นและสิ่งปฏิกูลจ านวนมาก ท าให้น้ าเกิดการเน่าเสีย ไม่เหมาะสมแก่การอุปโภค-บริโภค ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ผลผลิตการท าการเกษตรของประชาชนภายในต าบลดอนไผ่  
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องก าจัดวัชพืช การดูแล
รักษา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าในต าบลดอนไผ่ เพ่ือเป็นพื้นฐานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อันเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็นเมืองสะอาดและน่าอยู่ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมแก่การอุปโภค – บริโภคและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้
จัดท าโครงการก าจัดวัชพืชในล าคลอง นี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือบ ารุงรักษา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าทางธรรมชาติ 
2. เพ่ือก าจัดวัชพืช และสิ่งปฏิกูลในล าคลองและแหล่งน้ าทางธรรมชาติ 
3. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภค และมีน้ าใช้ในการท า 

การเกษตร 
4. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เกิดความสามัคคีใน 

หมู่คณะ 
 4. เปูาหมาย/ผลผลิต  

  ก าจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูล ในล าคลอง แหล่งน้ าสาธารณะในต าบลดอนไผ่  โดย
ความร่วมมือจาก ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ และประชาชนต าบลดอนไผ่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ ล าคลองและแหล่งน้ าสาธารณะในต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  

1. ด าเนินการส ารวจพื้นที่ท่ีเหมาะสมในการด าเนินการก าจัดวัชพืช 
2. ประชุมชี้แจงและแนวทางการด าเนินการ 
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3. ด าเนินการตามโครงการ 
-ประชาสัมพันธ์โครงการ และประชาสัมพันธ์การดูแลรักษา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
-พัฒนาล าคลองและแหล่งน้ าสาธารณะในต าบลดอนไผ่ 

        4. สรุปปัญหาความต้องการและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ 500,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. แหล่งน้ าภายในต าบลดอนไผ่ มีคุณภาพน้ าและแหล่งน้ ามีสภาพที่ดีข้ึน 
     2. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสามารถใช้ใน 

การท าการเกษตรได้ 
3. ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เห็นความส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วม และเกิด 

ความสามัคคีในหมู่คณะ 
..........................................................................................  

 
 

ลําดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันมนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกท าลายและเสื่อมโทรมลงทุกขณะจะเห็นได้  
จากปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้เกิดขึ้นทั่วทุกประเทศ และมีผลกระทบเป็นไปในระดับโลก ประเทศไทยแต่เดิมมา  
ไม่ได้ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันด้วยความผูกผันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ประเทศเราก าลัง 
เผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ อันได้แก่ ปุาไม้ ถูกท าลาย น้ าท่วม น้ าในแม่น้ าล าคลองเน่าเสีย อากาศ
เป็นพิษ สัตว์ปุาถูกท าลายล้าง มลพิษจากขยะ และภัยจากสารพิษต่าง ๆ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้นับเป็น ปัญหา
ใกล้ตัวที่เกิดจากการสูญเสียความหลากหลาย ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจกับธรรมชาติกว่าจะมองเห็นผลร้าย ของการ
ท าลายล้างทรัพยากร สิ่งหนึ่งทีไ่ปกระทบต่อสิ่งหนี่งมนัต้องใช้เวลานาน และกว่าจะมองเห็นผลร้าย นั้น  

ดังนั้น การด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนในปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นและส าคัญ  
อย่างยิ่ง เพราะการที่ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนการปลูกฝังให้ทุก
คนมีจิตส านึกในการพฒันาอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญทัง้การพฒันาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นับว่า เป็น
การด าเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ให้ทุกคน ทุกฝุาย เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ ความเจริญ  
งอกงามให้แก่ ชุมชน สืบต่อไปอย่างมันคงถาวร  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ 
ในจุดนี้ จึงได้ผลักดนัให้เกิดโครงการรณรงคแ์ละอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 
 3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

2. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3. เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน 
4. เพ่ือสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน 

4. กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในต าบลดอนไผ่ 
5. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
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6. งบประมาณ ด าเนินการ 2๐,๐๐๐ บาท  
7. วิธีการดําเนินงาน  
   1. ส ารวจพื้นทีเ่พ่ือได้ทราบรายละเอียดของประเด็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน  

2. ประชาสัมพันธ์ โดยปูายผ้า เพื่อเชิญชวนให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และประชาชน 
ทัว่ไป  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และท าความสะอาดในวัน เวลาดังกล่าว  

3. สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในต าบลดอนไผ่ ได้มองเห็นความส าคัญของการพฒันา  
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน จัดหาสถานที่ในการด าเนินงานที่เป็นพ่ืนที่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน  
    4. ประสานงานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ ทีก่ าหนดกิจกรรม  

5. ประเมินผลโครงการ 
8. สถานที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน  
2. ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม  
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 
4. เกิดความสามัคคีในหมู่บ้าน 

..........................................................................................  
 

ลําดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล   
   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับ
การกระท าที่ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้าง
สายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี การ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
  ในปัจจุบันในเขตต าบลดอนไผ่ ซึ่งมีพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก  แต่เกษตรยังไม่ทราบ
ถึงการท าการที่ถูกต้องและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ร่วมกับ เกษตรอ าเภอด าเนินสะดวก ได้
จัดกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา  เพ่ือให้ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้
ในการพ่ึงพาตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียง
กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน  โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ โดยใช้ปัจจัยด้านพ้ืนฐานในการ
ด าเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปใช้ในการบริโภค  มีส่งเสริมให้ใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน  รั้วรอบบ้าน 
ป ลู ก พื ช ป ร ะ เ ภ ท พื ช ส มุ น ไพ ร  แ ล ะ ล้ ม ลุ ก ต่ า ง  ๆ  ไ ว้ บ ริ โ ภ ค  เ ช่ น  ขิ ง  ข่ า  ต ะ ไ ค ร้  ก ร ะช า ก
โหระพา  มะนาว  มะกรูด ฯลฯ  ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  และเป็นการสร้างกิจกรรม
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นันทนาการ  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีคุณค่า สร้างความรักสามัคคี  พัฒนาความผูกพันใน
ครอบครัวมากยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์ 
  ๑. เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปในต าบลดอนไผ่ มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความ
พอเพียง ความพอดี การใช้ชีวติอย่างรอบครอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้ 
            ๒. เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไป  ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความห่วงใย 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

            ๓. เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก 

            ๔. เพ่ือให้ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 

            ๕.  เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต   
  ประชาชนในต าบลดอนไผ่ 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
6. วิธีดําเนินการ  

๑. ประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือก าหนดกิจกรรม/โครงการ 

                   ๒.  จัดท าโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา 

                   ๓.  ด าเนินงานตามโครงการ 

                             -จัดอบรมสัมมนา เศรษฐกิจพอเพียง 

                   ๔.  สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ 25,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. ประชาชนโดยทั่วไปในต าบลดอนไผ่ มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความ 
พอเพียง ความอย่างรอบครอบ ไม่ฟุุมเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์   
มีคุณค่า  เกิดรายได้ 

๒.ประชาชนโดยทั่วไป  ส านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงถึงความห่วงใย ของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
            ๓. มีการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก 
            ๔. ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 
           ๕. เกิดการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง 

..........................................................................................  
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ลําดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมกองทุนออมวันละบาท 
2. หลักการและเหตุผล  

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ไดใหความส าคัญในการสรางสังคมให  
เปนธรรม และเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตไดรับการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม โดยก าหนดยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนในการ สรางความเขมแข็งใหชุมชน รัฐบาลจึงไดมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นมา ซึ่งกองทุน
สวัสดิการชุมชน ไมใชระบบประกัน แตเปนกระบวนการของชุนชนที่สรางหลักประกันความมั่นคงของคนใน
ชุมชน ที่มุงเนนการ จัดการตนเอง การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหความรักเอาใจใสกันและกัน โดยการ
จัดกองทุนสวัสดิการ ชุมชนไมใช การชวยเหลือเพียงเรื่องเงินเทานั้น แตเปนทั้งก าลังใจ ก าลังทรัพยและความรู
ซึ่งสิ่งเหลานี้ เปน กระบวนการของการใหอยางมีคุณคา เพ่ือใหคนในชุมชนรวมตัวกันดวยความสมัครใจ โดย
การสนับสนุนจาก หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน รวมกันพัฒนา และฟนฟู ความเขมแข็งของชุมชนในการชวยเหลือเกื้อกูลดูแลซึ่งกันและกันตั้งแตเกิดจน
ตายบนพืน้ฐานของ ความเอ้ืออาทรตอกัน เปนการสรางสังคมใหมีความเขมแข็ง ภายใตหลักการรวมกันคิดรวม
กันสรางระบบ รวมกันบริหารจัดการและรวมกันรับผลประโยชน จึงเปนกองทุนที่ “ทุกคนรวมกันเปนเจาของ” 
เงินกองทุน สวัสดิการชุมชนจึงไดมาจากการรวมสมทบของสมาชิกในลักษณะไตรภาคี หรือ สามขา ระหวาง
การ 1) ออมวันละบาทจากสมาชิก 2) เงินสมทบจากรัฐบาล และ 3) รายไดจากกลุมตางๆ ในชุมชน  

  องคการบริหารสวนต าบลดอนไผ่ จึงไดจัดกิจกรรมกองทุนออมวันละบาท เพ่ือสราง
หลักประกันความท่ีมั่นคงของคนในชุมชนขึ้นในครั้งนี้ 
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือประชาชนเกิดความเขาใจและเห็นความส าคัญของสวัสดิการชุมชน  
 2. เพ่ือใหหนวยงานทองถิ่นเกิดความเขาใจเรื่องสวัสดิการและเห็นความส าคัญของสวัสดิการ
ชุมชน 
 3. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานการจัดสวัสดิการสมาชิกที่หลากหลายมากขึ้นทั้งรูปแบบและ
จ านวนกองทุนที่สมาชิกไดรับประโยชน  
 4. เพ่ือใหเกิดระบบการออม การชวยเหลือซึ่งกันและกันและสงผลใหเกิดการแกปญหาใน
ชุมชน เชน การเกิด การปวย การตาย  
 5. เพ่ือใหเกิดการประสานความรวมมือระหวางชุมชนกับองคการบริหารสวนต าบลมากข้ึน 
4. กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในต าบลดอนไผ่ 
5. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
6. งบประมาณ ด าเนินการ 2๐,๐๐๐ บาท  
7. วิธีการดําเนินงาน  
   1. เขียนโครงการ/เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
   2. แตงตั้งคณะท างานทั้ง 7 หมูบาน  

3. ประสานงานกับผูน าชุมชน/ผูน าหมูบาน/สวนราชการอ่ืนๆ  
4. จัดเวทีประชาคมหมูบานเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและความส าคัญของโครงการ 
5. ประชาสัมพันธการจัดงานทางหอกระจายขาวประจ าหมูบาน  
6. ด าเนินโครงการตามที่วางแผนไว  



- 27 - 
 

7. สรุปและประเมินผลโครงการ 
8. สถานที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. ประชาชนเกิดความเขาใจและเห็นความส าคัญของสวัสดิการชุมชน  
   2. หนวยงานทองถิ่นเกิดความเขาใจเรื่องสวัสดิการและเห็นความส าคัญของสวัสดิการชุมชน

มากยิ่งขึ้น  
  3. เกิดการพัฒนาดานการจัดสวัสดิการสมาชิกที่หลากหลายมากขึ้นทั้งรูปแบบและจ านวน

กองทุนที่สมาชิกไดรับประโยชน  
    4. เกิดระบบการออม การชวยเหลือซึ่งกันและกันและสงผลใหเกิดการแกปญหาในชุมชน  

เชน การเกิด การปวย การตาย  
5. เกิดการประสานความรวมมือระหวางชุมชนกับองคการบริหารสวนต าบลมากขึ้น

..........................................................................................  
 

ลําดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล  
  เปูาหมายหลักของการพัฒนาการเกษตร คือ การที่เกษตรกรและชุมชนเกิดกระบวนการ 
เรียนรู้และมีความสามารถในการด าเนินการทางการเกษตร ทั้งในระดับของการพ่ึงพาตนเองและในระดับของ
การแข่งขันกลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม ความสามารถไปสู่เปูาหมาย
ดังกล่าว คือ การน าเอากระบวนการกลุ่มและเครือข่ายเข้ามาใช้เป็นตัวน า การพัฒนา กระบวนการกลุ่มและ
เครือข่ายที่น ามาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรนี้ เกษตรกรจะได้รับการพัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง เกษตรกร ให้มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ ปัญหา 
ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการแสวงหาและจัดการกับทรัพยากรอย่างชาญฉลาด เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือและการด าเนินการเพ่ือการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็ง ทั้งเครือข่ายในสาขาอาชีพ  และ
เครือข่ายหลากหลายสาขาอาชีพ ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งเกื้อหนุน  ให้เกิดผู้น า
เกษตรกรที่มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีของการบริหารงานเกษตรในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังว่าผลของกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายจะเกื้อหนุน ให้เกิดการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่องค์กรเกษตรกรเพ่ือการพัฒนาทางการเกษตรและสังคมเกษตรกรอย่างยั่งยืน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร แม่บ้านเกษตรกรรวมกลุ่มและเครือข่ายด าเนินกิจกรรม 
ร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพการเกษตร  ให้สามารถพ่ึงพาตนเองและสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม  
 2. สร้างกลไก และพัฒนาเครื่องมือภายใต้กระบวนการเรียนรู้ และเสริมทักษะ  ภาค
การเกษตรให้กับเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร  
 3. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร และยุวเกษตรกร ใน
การพัฒนาอาชีพเกษตร การแปรรูปและเคหกิจเกษตรของครอบครัวเกษตรกร  
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 4. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพ่ือการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก กลุ่ม และชุมชน  
 5. เพ่ือให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี 4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
   ต าบลดอนไผ่  
6. วิธีดําเนินการ  
                   1.  จัดท าโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา 

                   2.  ด าเนินงานตามโครงการ 

                   3.  สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ 20,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

    1. องค์กรเกษตรกรและเครือข่ายเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มและก่อให้เกิด การ 
เสริมสร้างการบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ผู้น าองค์กรเกษตรกรและเครือข่ายได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ 
เชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการประกอบอาชีพ และแปรรูปผลผลิต การเกษตร  
 3. เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นในด้านการพัฒนาองค์กรเกษตรกรกลุ่มและเครือข่าย
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และเป็นแนวทาง ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานองค์กรเกษตรกรและเครือข่ายในอนาคต 

......................................................................................... 
 

ลําดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอาชีพต่างๆให้เยาวชนและประชาชนในตําบล 
2. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว การด าเนินชีวิตการประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่เพ่ิมขึ้น อีก
ทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนทั่วไป  
จึงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ 
ส่งเสริมอาชีพอิสระ และการเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพ้ืนฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ 
ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน โดยจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามมาตรา ๑๖(๖) การส่งเสริมการฝึกอบรมและประกอบอาชีพ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ให้เยาวชน
และประชาชนในต าบลขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน และน้อมน าแนวทางการด ารงชีวิตปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาเป็นแนวทางการด ารงชีวิตและปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานเศรษฐกิจและสังคม
ให้เข้มแข็งสามารถปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างรู้เท่าทันและน าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี  
3. วัตถุประสงค ์ 
  ๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป  
  ๒. เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล ในการลดรายจ่ายเพ่ิม
รายได้และแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
  3. เพ่ือให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และน าความรู้จากการอบรมขยายสู่ระดับ
ครอบครัวสู่ชุมชน ร่วมกันท า และร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
4. กลุ่มเปูาหมาย เยาวชนและประชาชนในต าบลดอนไผ่ 
5. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
6. งบประมาณ ด าเนินการ 2๐,๐๐๐ บาท  
7. วิธีการดําเนินงาน  

 1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ 
 3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมฝึกอบรม 
 4. ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพ 
 5. รายงานผลการด าเนินงาน  

8. สถานที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเกิดทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ 
๒. ผู้เข้ารับการอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ลดรายจ่ายในครัวเรือนและเพ่ิมรายได้ 
๓. ประชาชนเกิดความสามัคคีและเกิดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาอาชีพ   

..........................................................................................  
 

ลําดับที่ 8 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ 
2. หลักการและเหตุผล  
  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อม ชุมชนและการจัดการปัญหามลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของประเทศไทย คือ การจัดการขยะ ซึ่งแต่เดิมจะเกิดขึ้นเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ 
และเชียงใหม่ เป็นต้น แต่ปัญหานี้ได้ขยายวงกว้างมากขึ้นในทุกเขตเมือง โดยแปรตามกับความเจริญและการ
ขยายขนาดของเมือง ซึ่ง สภาพเศรษฐกิจยิ่งดีมากขึ้นเท่าไรปัญหาขยะก็เพ่ิมมากขึ้นเท่านั้น ปัจจุบันประเทศ
ไทยใช้การจัดการขยะด้วย การฝังกลบเป็นส่วนใหญ่ และมีปัญหาการต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่ที่มีการฝัง
กลบเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่ต้องการให้อยู่ใกล้ชุมชนของตนเองถึงแม้จะมีการจัดการที่ดีเพียงใด ก็ตามใน
ด้านการก าจัดขยะโดยใช้วิธีเผาในปัจจุบันต่างประเทศได้หันมาใช้วิธีนี้กัน เช่น ญี่ปุุนและยุโรป แต่ก็มีปัญหา
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เรื่องการเกิดมลพิษและค่าใช้จ่ายที่สูงมากในหลายประเทศจึงได้หันมาใช้วิธีน ากลับมาใช้ใหม่ หรือ รีไซเคิล 
(Recycle) ซึ่งได้ผลดี ฉะนั้นแนวทางใหม่ในการจัดการขยะโดยการรีไซเคิลน่าจะมีประสิทธิภาพดีส าหรับ
ประเทศไทย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้น าชุมชน เพ่ือการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นการเสริมสร้างแนวคิด วิสัยทัศน์ และกระบวนการท างานด้านสิ่งแวดล้อมบน
พ้ืนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับและผู้น าชุมชน การเพ่ิม
ขีดความสามารถท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาก าจัด
ขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างในพ้ืนที่นั้น การจัดท ากิจกรรมการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะ จึงเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการขยะ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์และพัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้อง กับนโยบาย ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น าชุมชน 
หน่วยงานราชการ และประชาชนต าบลดอนไผ่ ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างพหุภาคีเพ่ือ 
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จึงได้จัด
กิจกรรมการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างแนวคิดและหลักการ “การจัดการขยะ” ประชาชนต าบลดอนไผ่
รวมทั้งพหุภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการด าเนินงานด้านการจัดการขยะในพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
 ๓. เพ่ือเป็นการผลักดัน กระตุ้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนและประชาชนและ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการคิดท าและประเมินผลการด าเนินงานด้าน “การจัดการ
ขยะ ได้ด้วยตนเอง”  
 ๔. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการน าขยะในชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนต าบลดอนไผ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
   ต าบลดอนไผ่  
6. วิธีดําเนินการ  

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๒. จัดท ารายละเอียดกิจกรรมการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะ 
๓. ประสานงานวิทยากร และการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง  
๔. ประชาสัมพันธ์โครงการเชิญ สมาชิกอบต. / ผู้น าชุมชน ประชาชนเข้าร่วมโครงการ  
5. ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

     1. ประชาชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการและเกิด
แนวทางปฏิบัติด้าน “การจัดการขยะ”      
                2. ท าให้เกิดความร่วมมือและเครือข่ายการด าเนินงานด้านการจัดการขยะในพ้ืนที่องค์การ 
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
 ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการคิดท าและประเมินผลการ
ด าเนินงาน ด้าน “การจัดการขยะ” ได้ด้วยตนเอง ทั้งน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด านินกิจกรรม 

.................................................................................. ........ 
 

1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  
 

ลําดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนประชาธิปไตย 
2. หลักการและเหตุผล  

 การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือ ระบอบการปกครองซึ่งมุ่งเน้นการให้
ความส าคัญของภาคประชาชนเป็นหลัก โดยการกระท าใด ๆ ของรัฐบาลจะต้องได้รับการยินยอมและเห็นด้วย
จากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนั้น ๆ เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายใด ๆ ของรัฐบาลนั้นเป็นไปตามที่
ประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจเลือกตั้งมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยนั้นได้ให้ความส าคัญแก่ประชาชนในการเป็นกลไกหลักในการด าเนินการต่าง ๆ ของ
ประเทศ และส าหรับในประเทศไทยของเรานั้นเป็นการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการใช้
รูปแบบประชาธิปไตยทางอ้อม กล่าวคือได้จัดให้มีการเลือกตั้งเพ่ือที่จะได้ตัวแทนของประชาชนมาใช้อ านาจใน
ด้านนิติบัญญัติ และอ านาจบริหาร และนอกจากรูปแบบดังกล่าวแล้วก็ยังได้มีรูปแบบการเมืองการปกครองที่
เราเรียกกันว่า “การเมืองภาคประชาชน”อีกด้วย ซึ่งการเมืองภาคประชาชนชนนั้นก็คือการที่ประชาชน
โดยทั่วไปต้องเข้าใจถึงสาระส าคัญของประชาธิปไตยว่าประชาชนและชุมชนมีสิทธิหน้าที่อย่างไร การปกปูอง
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตนและชุมชนเป็นอย่างไร และต้องเข้าใจหลักการของการเมืองภาคตัวแทน 
ความส าคัญของการเลือกตั้ง ท าไมต้องไปเลือกตั้ง และเลือกตั้งตัวแทนของเราไปท าอะไรก็เพ่ือให้มาบริหาร
จัดการผลประโยชน์ให้เกิดกับประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวม ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเลือกตั้งที่ผิดหรือ
การไม่สนใจและไม่ให้ความส าคัญกับการเมืองระบบตัวแทนจะเกิดผลกระทบอย่างไร และที่ส าคัญก็คือการ
มุ่งเน้นให้ประชาชนได้เห็นว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่ได้จบเพียงแค่การหย่อนบัตรลงคะแนน
เท่านั้น แต่สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงอีกด้านหนึ่งคือการสร้างความ เข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการจะตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การจัดการ เรื่องราวต่างๆ ร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมอย่าง
เข้าใจ มีเหตุผล โดยสันติ เนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือการปกครองของประชาชนนั่นเอง 
 3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เข้าใจถึงภาพรวม สาระส าคัญของประชาธิปไตย และตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิ
เสรีภาพของเยาวชน ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 

๒. เข้าใจถึงความส าคัญของการเมืองระบบตัวแทนและภาคประชาชน และผลกระทบที่เกิด 
กับตนและสังคม  

๓. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
๔. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในชุมชน หรือ สถานศึกษาของตนได้ 
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4. เปูาหมาย เยาวชนต าบลดอนไผ่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่   
6. วิธีการดําเนินการ  
  1. การวางแผนโครงการและก าหนดรูปแบบ 

  2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
  3. จัดการอบรม 

4. ติดตามประเมินผล  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  ๑. เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพตนเอง และมีภาวะความเป็นผู้น า 
๒. เยาวชนได้เรียนรู้การมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
๓. เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายเยาวชนในการประสานงานพัฒนาประชาธิปไตย 

...................................................................................... 
 

ลําดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมและรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 
2. หลักการและเหตุผล  
   เยาวชน คืออนาคตของชาติ  ปัจจุบันสังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาด
อย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพ่ิม
มากขึ้น  ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการท าลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและ
เป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระ
งบประมาณของประเทศในการบ าบัดรักษาผู้ปุวยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้าง
ความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้น ามาซึ่งความรุนแรงใน
ครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆในสังคม  เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆ
ตามมาอีกมากมาย ซึ่งท าให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม   โดยรัฐได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วปูองกันคือ ๑.รั้วชายแดน ๒.รั้วชุมชน ๓.รั้วสังคม ๔.รั้วครอบครัว และ ๕.รั้ว
โรงเรียน ซึ่งจากทั้ง ๕ รั้วปูองกันนี้ จะเห็นได้ว่า รั้วชุมชนและรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ ง เนื่องจากเป็นรากฐานและเป็นทรัพยากร ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วนของ
สังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ปล่อยให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง  ซึ่งจะท าให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดท าโครงการอบรม
และรณรงค์ปูองกันยาเสพติดขึ้น  เพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐในการน าสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึง
ปรารถนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
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3. วัตถุประสงค ์ 
    1. เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
   ๒.  เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนในการต่อต้านและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา และชุมชน 
   ๓.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับ
เยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีพุทธ 
   ๔.  เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  

- นักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(เลี่ยมชนะปรียาประชาสรรค์) 
- นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไผ่(ราษฎร์รังสรรค์) 

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  

๑. จัดท าบันทึกข้อความและเสนอโครงการเสนอผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติด าเนินโครงการ 
  ๒. ท าหนังสือตอบรับเข้าร่วมโครงการ 
  ๓. ประสานงานติดต่อสถานที่และวิทยากร  
  4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
  5. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ 60,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

  ๑.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเป็นผู้มีส่วนร่วมรณรงค์ให้เยาวชนในพื้นท่ีของต าบลดอนไผ่รับรู้
และทราบถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติด 
    ๒.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นแกนน าในการปูองกันและต่อต้านการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในสถานศึกษา หมู่บ้าน และชุมชน  
   ๓. ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางด้านร่างกายจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยวิถีแห่งหลักธรรม  
   ๔. ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

..................................................................................... 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต  
 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
 

ลําดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
องค์การบริการส่วนตําบลดอนไผ่”  
2. หลักการและเหตุผล  

    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียม 
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมาย หลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ 
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการ
ทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ  กระจายอ านาจการปกครอง  
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ  
ประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตาม
กรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า
ปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างาน
ราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
จ านวนมากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานใน
ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนท างาน
ในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน  ราชการอ่ืน และ
มูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง  
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ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็น
รูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรร
มาภิบาล   บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 

   เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผน ปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  

   1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน                      

อย่างน้อย 1 ครั้ง  
   3. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. พื้นที่ดําเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6. วิธีดําเนินการ  

   1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  

   2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
   3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   5. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   8. รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าดอนไผ่   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

   1. ผลผลิต  
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1  

ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ  
   2. ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ 

ปูองกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

..................................................................................... 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
 

ลําดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่  เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานของ
องค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  
จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามา รถ
ตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรอ
บสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น 
ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่ าใน
เชิงภารกิจของรัฐ  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่  
   2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
   3. เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล  
   4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา ท างาน  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จ านวน 1 
มาตรการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   2. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
   3. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   4. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   1. ผลผลิต  
     – มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
จ านวน 1 มาตรการ  
    - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลัก 
ธรรมาภิบาล  
   2. ผลลัพธ์  
    - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่ไม่น้อยกว่า 90 %  
    - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่มีความพึงพอใจต่อระบบและ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3  
    - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่มีความโปร่งใส สามารถ
ปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได 

..................................................................................... 
 

ลําดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม  ขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้อง
ท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที ่เกี่ยวข้อง  

   2. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต บุคลากรบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปีงบประมาณ (หว้งวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. บุคลากรบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  
   2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน  
   3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  

..................................................................................... 
 

ลําดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
   2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
   3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
   4. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   5. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   6. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
   1. ผู้อ านวยการกองคลัง  
    2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ  
   3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
   6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
   7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ  
   2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
   3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กบัประชาชน 

..................................................................................... 
 

ลําดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ :  สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2558 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  2. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3. เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ 
  2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2. มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

.................................................................................... 
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ลําดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552  มาตรา 88 และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึง
ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะ
ยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่เป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่    

2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก                
ธรรมาภิบาล  
   3. เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
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   2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงาน
ราชการ เป็นต้น   
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    1. ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
    2. ผลลัพธ์  
    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  

..................................................................................... 
 

ลําดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ :  สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ  ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน  พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อน
ขั้น เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ โดยแต่งตั้งปลัดเองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
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   2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ไผ่โดยประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ  
   4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
   5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่
พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่เสนอมา  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ     
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ งานบุคลากร ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

.................................................................................... 
 

ลําดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การที่องค์การจะกระท าภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิ์ภาพนั้น หน่วยงาน
จ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอ่ืนๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการซึ่งถ้าองค์การเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ปัจจัยด้าน
อ่ืนๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึ งมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการด าเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือว่า เป็นพรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การเพ่ือให้
สามารถปฎิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาให้
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์การก าหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน 
การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 3. วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานในองค์การ 
2. เพ่ือใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
3. เพ่ือบ ารุงรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์การนานๆ  
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4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
   พนักงานต าบลดอนไผ่  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
6. วิธีดําเนินการ  
   1. เสนอการสอบคัดเลือกให้ผู้บริหารทราบ 
  2. จัดท าค าสั่งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
  3. ประกาศสอบ 
  4. ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งที่เปิดสอบ 
  5. รับสมัครสอบ 
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
  7. สอบสัมภาษณ์ต าแหน่งที่เปิดสอบ 
  8. ประกาศรายชื่อผูสอบผ่าน 
  9. ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน 
  10. ส่งประกาศผู้สอบผ่านให้อ าเภอและจังหวัดทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1. เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานในองค์การ 
2. เพ่ือใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามต าแหน่ง  

..................................................................................... 
 

ลําดับที่ 8 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ 
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอ
ภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการ
ได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมี
การลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้ง
ผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 
ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวก และ ได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียม
กันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้
มาติดต่อราชการ  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ  
   2. เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
   3. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ  
   4. เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์
หรือกระท าการ ประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการ
ให้บริการ  
   2. ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
   3. จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
   4. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้
บริการตามล าดับคิว  
   5. จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
   6. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องคืการบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับ
หน่วยงานที่ให้บริการ  
   2. ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับ
บริการ - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่   
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ลําดับที่ 9 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์การปฏิบัติงานของพนักงาน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงเป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริการและ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้มีการ
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และมีการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มา
ติดต่อ หรือร้องเรียน/ร้องทุกข์  
3. วัตถุประสงค ์ 
  ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  มีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
  ๒. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนผู้มาติดต่อ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
6. วิธีดําเนินการ  
   1. ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์กรอกแบบฟอร์ม งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือร้องเรียนผ่านทางเว็ป
ไซด์ และงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

  2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้อง  
  3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สั่งการด าเนินการแก้ไขปัญหา  
  ๔. ไกล่เกลี่ย/และตอบปัญหา หรือชี้แจง การร้องเรียน/ร้องทุกข์  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 ประชาชนได้รับความเป็นธรรม 
..................................................................................... 

 
ลําดับที่ 10 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการผ่านเสียงไร้สาย  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้มีอ านาจหน้าที่หลายประการ และมีภารกิจที่
จะต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ประกอบกับ ท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยนโยบายหนึ่งในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ คือการให้
มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล
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ดอนไผ่ และหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารจากเสียงตามสายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อย่างสม่ าเสมอซึ่งตรงตามหลักการ บริหารงานแนวใหม่ของภาครัฐ ประกาศ
หนึ่งในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ โดยให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์ 

  ๑. ขยายขีดความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่ 
๒. พัฒนาช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งหมด 
๓. เพ่ิมช่องทางการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว ฉับไว 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่

อย่างทั่วถึง 
5. พื้นที่ดําเนินการ ต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าๆ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องคืการบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการอย่างทั้งถึง  

2. ขยายขีดความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากส่วนราชการให้กับประชาชนทุกพ้ืนที่  
3. ประชาชนได้เพ่ิมช่องทางการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว ฉับไว 

..................................................................................... 
 

ลําดับที่ 11 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

 องค์การบริหารสวนต าบลดอนไผ่ มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบ แก้ไขปัญหา และการพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งวางเปูาหมายส าคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า แต่เนื่องจากการขาดการจัดเก็บ
ข้อมูลของพ้ืนที่อย่างเป็นระบบท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  

 โดยที่ปัญหาส าคัญของหน่วยการบริหารงานส่วนท้องถิ่นที่มักจะประสบอยู่เสมอ คือ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดข้อมูล เพ่ือให้บริหารประชาชนในเขตปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ วิธีการจัดเก็บยังไม่ เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการ
จัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนและครอบคลุม การจัดเก็บไม่ตรงเวลาและไม่สามารถอ านวยความสะดวกรวดเร็วท า
ให้ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ 

 ตลอดเวลาที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย ให้ความสนใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการน า
ข้อมูลที่ได้รับมาเก็บในระบบสารสนเทศ รวบรวมอย่างเป็นหมวดหมู่ เพ่ือความสะดวกในการจัดติดตามและ
จัดเก็บข้อมูลครบถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ
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ท าให้เป็นระบบถูกต้องตามระยะเวลาสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสามารถปรับปรุงข้อมูลการเพ่ิมขึ้นข้อมูลต่างๆ ใน
เขตพ้ืนที่การปกครองให้ปัจจุบันมากที่สุดและสามารถประมาณการข้อมูลต่างๆในปีต่อไปได้ด้วย 

 การส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือในการบริหารงาน ในองค์กรด้านการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆในการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณูปโภคในระยะยาว
นอกจากนั้นผู้บริหารส่วนท้องถิ่นยังสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือในการวางแผนยุทธ์ศาสตร์เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานท้องถ่ินต่อไปในอนาคต 

ฉะนั้น เ พ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  มีข้อมูลเ พ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และมีฐานข้อมูลส าหรับการบริหารงาน จึงได้จัดท า “กิจกรรมการปรับปรุง
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน” มาใช้ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่
ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์ 

 ๑. เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ โดยสามารถจัดเก็บภาษี
ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว 

 ๒. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลแปลงที่ดิน อาคาร และปูาย และข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานด้านการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ จัดเก็บข้อมูล
ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและสะดวดรวดเร็ว 

 ๓. เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ 
และสร้างความเป็นธรรมให้แก่หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

 ๔. องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับผู้บริหาร สามารถใช้ข้อมูลที่ได้มาเป็นเครื่องมือใน
การวางยุทธ์ศาสตร์เพื่อประสิทธิภาพการตัดสินใจในการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๕. เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือบริหาร
องค์กรในด้านต่างๆ โดยการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ไป
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  

 ๑. รวบรวมจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และข้อมูลประกอบการค้าทุกรายการที่มี
อยู่ในบัญชีเดิมที่ท าด้วยการเขียนให้เป็นระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบันเพื่อง่ายต่อการเรียกใช้และสามารถตรวจสอบได้  

 ๒. จัดท าเป็นโปรแกรมแผนบริหารงานที่สามารถครอบคลุมการบริหารงานภายในหน่วยงาน
และการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 

 ๓. จัดท าฐานข้อมูลพ้ืนฐานของเขตการปกครองที่เป็นระบบดิจิตอลเป็นรายละเอียดที่ดินที่
สามารถใช้เป็นข้อมูลยุทธศาสตร์เพ่ือประสิทธิภาพการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่การปกครอง 

 ๔. มีอุปกรณ์เครื่องมือครุภัณฑ์ ในการจัดเก็บแสดงผลข้อมูลที่ต้องการและซอฟแวร์ที่ใช้ใน
การจัดระบบสนเทศได้อย่างถูกต้องและสามารถดูแลระบบด้วยตนเอง 

 ๕. พัฒนาบุคลการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ สามารถเข้าใจและใช้โปแกรม
และระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและสามารถดูแลระบบด้วยตัวเอง 
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5. พื้นที่ดําเนินการ   

ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด จ านวน 7 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่โดยประมาณ 13.46 ตารางกิโลเมตร 
6. วิธีดําเนินการ  

1. จัดกิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือขออนุมัติ 
ด าเนินการ 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค าสั่ง 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าฝุายต่างๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 

3. ประชุมชี้แจงคณะท างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดตั้งศูนย์อ านวยการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน 
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

 ๑. สามารถจัดระบบจัดเก็บสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การใช้พ้ืนที่ดินได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม รวมทั้งสามารถใช้ในการวางแผนการพัฒนาได้ ในระยะต่อไปได้ 

 ๒. อบต.ดอนไผ่ ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรสามารถยกระดับศักยภาพใน
องค์กรและบุคคลากรในการจัดการบริหารงานด้านภาษีที่ใช้สารสนเทศมาช่วยเหลือในการจัดระบบข้อมูลที่
เป็นระบบมีประสิทธิภาพเป็นธรรม ทันสมัยและทั่วถึง 

 3. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีมากขึ้น 
..................................................................................... 

 
ลําดับที่ 12 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการประเมินผลความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมต่างๆ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การประเมินผลความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมเป็นการประเมินโครงการ เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของกระบวนการประเมินโครงการ ที่น าเสนอทั้งหมดที่ได้มาจากการประเมิน เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการได้รับทราบ และน าผลการประเมินไปใช้ อีกทั้งเพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาและเป็น
แนวทางในการด าเนินโครงการและการประเมินโครงการต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์ 

  1. เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
  2. เพ่ือค้นหาผลกระทบทางบวก ทางลบ และผลกระทบที่มิได้คาดหวังจากการด าเนิน

โครงการ 
   3. เพ่ือสืบค้นการบริหารจัดการโครงการภายหลังที่เสร็จสิ้นโครงการ  

 4. เพ่ือประเมินการใช้ประโยชน์โครงการ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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4. เปูาหมาย/ผลผลิต โครงการต่างๆที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ด าเนินการจัดท าโครงการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   ตรวจสอบและประเมินโครงการต่างๆ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ๑. ไดทราบผลการประเมินความพึงพอใจโครงการต่างๆ  

๒. ได้ทราบผลกระทบทางบวก ทางลบ และผลกระทบที่มิได้คาดหวังจากการด าเนินโครงการ
3. เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการโครงการต่างๆ ตอไปใหมีความเหมาะสม  

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
..................................................................................... 

 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 

ลําดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ  ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่  ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุก
ปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จึงได้จัดท ากิจกรรมลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   2. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   3. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
   4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
   1. เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ให้สั้นลง  
   2. ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
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   3. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
   4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
   5. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
6. วิธีดําเนินการ  
    1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
   3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   
   4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  
   5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่  
   2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
   3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   4. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท า
ให้ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

.................................................................................... 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
ลําดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมพ่อดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ได้ก าหนดเป็นนโยบาย
ในการจัดงานวันพ่อวันเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือน้อมล ารึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
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พระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง นานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อของ
ปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่ เปรียบมิได้ และเป็น การเผยแพร่พระคุณของ
พ่อที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๔๖ ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ของการบริหารส่วน
ต าบล มาตรา ๖๗ ภายในบังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ข้อ ๕ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และข้อ ๘ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหาร
ราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้
ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ 
แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการ
สร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อ ที่ส าคัญเพ่ือ
เป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
   2. เพ่ือให้พ่อ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
4. เปูาหมาย จัดพธิีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่น จ านวน 1 ครั้ง/ปี  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ
การคัดเลือกให้เป็น พ่อ ดีเด่น ประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
   2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 7 หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน ด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการ
คัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง  
   3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จากชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
   4. คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
   5. ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จ านวน 1 ครั้ง/ปี  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปี พ.ศ. 2565   
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   1. ผลผลิต - มีพ่อดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปูาหมาย  
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   2. ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับ
ดี - มีพ่อ ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 

.................................................................................... 
 

ลําดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมแม่ดีเด่น  
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันแม่
แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือน้อมล ารึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระ
ราชชนนี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง นานัปการ พระองค์ทรงแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระ
เมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็น การเผยแพร่พระคุณของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๗ ภายใน
บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๕ ส่งเสริม 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ข้อ ๘ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกแม่ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เพ่ือมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 

   1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม  
จริยธรรม  

   2. เพ่ือให้แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
4. เปูาหมาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ แม่ดีเด่น จ านวน 1 ครั้ง/ปี  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับ 
การคัดเลือกให้เป็น แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ  
   2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอนไผ่ จ านวน 7 หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้าน ด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับ
การคัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
   3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
จากชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่    
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4. คณะกรรมการฯ เสนอชื่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ 
ให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
   5. ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จ านวน 1 ครั้ง/ปี  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   1. ผลผลิต - มีแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเปูาหมาย  
   2. ผลลัพธ์ - แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี - 
มีแม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

.................................................................................... 
 

ลําดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศผลการประเมินบุคลากรดีเด่น 
 2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงานสวนต าบล คือ บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามพระราชกฤษฎีการะเบียบ
พนักงานสวน ต าบล พ.ศ. 2539 ใหปฏิบัติหนาที่ในองคการบริหารสวนต าบล มีอ านาจและหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนด แผนและขั้นตอนกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ในการ
จัดระบบการบริการ สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ซึ่งไมเพียงแตตองปฏิบัติ 
หนาที่เพ่ือตอบสนองความ ตองการและแกไขปญหาของชุมชนในพ้ืนที่เทานั้น พนักงานสวนต าบลยังรวมไปถึง
พนักงานจาง ตองปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการใหบริการ และ
การอยูดีมีสุขของประชาชนซึ่งที่ผาน มาการปฏิบัติงานของพนักงานสวนต าบล ไดเกิดผลส าเร็จเปนรูปธรรม 
อยางแพรหลายและกวางขวาง โดยเฉพาะ ดานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชนใหไดรับการบริการอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม ในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบความ 
ตองการ และรับรูสภาพปญหาและสามารถแกไขปญหา ของประชาชนไดอยางทันที องคการบริหารสวนต าบล
ดอนไผ่ ไดเล็งเห็นความส าคัญของพนักงานสวนต าบล ลูกจางประจ า และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติหนาที่ดวย
ความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการปกครอง การครองตน เสียสละ และอุทิศตนสราง
ประโยชนแกทางราชการและประเทศชาติ ตลอดจนมีการปฏิบัติดีเดนใหไดรับการยกยองสรรเสริญและ
คัดเลือกเปนพนักงานสวนต าบลดีเดน เพ่ือยกยองและประกาศเกียรติคุณ เปนขวัญและก าลังใจในการท างาน 
พรอมทั้งเสริมสรางมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมในองคการบริหารสวนต าบลดอนไผ่ ดังนั้น จึงไดจัดท า
กิจกรรมประกาสผลการประเมินบุคลากรดีเด่นขึ้น เพ่ือยกยองคุณความดี เปนแบบอยางที่ดีแกพนักงานสวน 
ต าบล ลูกจางประจ า และพนักงานจาง พรอมทั้งสรางความเขมแข็งใหแกองคการบริหารสวนต าบลดอนไผ่ต
อไป 
3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือสงเสริมและยกยองใหพนักงานสวนต าบล ลูกจางประจ า และพนักงานจาง ผูมีความ
ประพฤติตน เปนแบบอยางที่ดี ในดานการครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดนได
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รับการยกยองเชิด ชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเปนพนักงานดีเดน และเปนขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
ราชการ  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
   1. คัดเลือกพนักงานสวนต าบล  
   2. คัดเลือกลูกจางประจ าและพนักงานจาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. ด าเนินการจัดท าและเสนอกิจกรรมเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น  

  2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พนักงานสวนต าบล ลูกจางประจ า และพนักงาน 
จางของ องคการบริหารสวนต าบลดอนไผ่ 

  3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พนักงานสวนต าบล ลูกจางประจ า และ
พนักงานจางของ องคการบริหารสวนต าบลดอนไผ่ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑคัดเลือก พนักงาน สวนต าบล  
ลูกจางประจ า และพนักงานจางขอองคการบริหารสวนต าบลดอนไผ่ ผูมีความประพฤติตนเปน แบบอยางที่ดี 
ในดานการครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเดนไดรับการยกยองเชิดชู เกียรติ และ
ประกาศเกียรติคุณเปนพนักงานดีเดน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องคการบริหารสวนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   พนักงานส่วนต าบล ลูกจางประจ า และพนักงานจางของ องคการบริหารสวนต าบลดอนไผ่ ผู
มีความประพฤติตน เปนแบบอยางที่ดี ในดานการครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดี
เดนไดรับการยกยองเชิด ชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเปนพนักงานดีเดน และเปนขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการ  

.................................................................................... 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 

ลําดับที่ 1 
1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ
ต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ภายในองค์กร  
โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้าง
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แนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการ
ทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จึงได้จัดท ามาตรการ 
“จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน  ภายในองค์กรที่จะ
น าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
   2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 

2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

.................................................................................... 
 

ลําดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น  
ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย
ตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
   2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  



- 56 - 
 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
   2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
   3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
   4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับ
ความต้องการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5   
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

.................................................................................... 
 

ลําดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ 
2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม  ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการด าเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ยังให้ความส าคัญ
กับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่  ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มี
แผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้  หน่วยงานผู้
เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว 
อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยัน
ว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้น
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 



- 57 - 
 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวน
และด าเนินการทางวินัย ฝุายนิติการและ ด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน 
ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาใน
รอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   2. เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
5. พื้นที่ดําเนินการ ทุกส านัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   - ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
   - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต  
   2. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

.................................................................................... 
 

ลําดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้ อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
หรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่าง
โปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ไผ่ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบ
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
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3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ให้มีประสิทธิภาพ  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ    
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ   
 

.................................................................................... 
 

ลําดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดย
มิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จึงได้จัดท า มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ  ร้องเรียนแนวทาง
การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ 
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ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
การทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล ครู องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึง
ความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
4. เปูาหมาย  
   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
   3. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
   4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ            
ภายใน 7 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ตัวช้ีวัด ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ผลลัพธ์ ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที ่

................................................................................... 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

 

ลําดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําปูายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
2. หลักการและเหตุผล  
    ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  

  งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่มีความส าคัญต่อทุกหน่วยงาน เพราะสามารถสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับหน่วยงานได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จึงเล็งเห็นความส าคัญในด้านการจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างความรู้ให้ประชาชนบุคคล
ทัง้ภายในและภายนอกได้ รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
 3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
   2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
   3. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลมากขึ้น 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต 
  ปูายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
5. พื้นที่ดําเนินการ ต าบลดอนไผ่  
6. วิธีดําเนินการ  
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   - แผนการด าเนินงาน  
   - แผนอัตราก าลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
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   - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ จ านวน 50,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่   

................................................................................... 
 
 

ลําดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนไผ่”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จึงได้ตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  ของหน่วยงาน 
เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ  
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
   2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
   3. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง  
5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่  
   - บอร์ด/ปูายประชาสัมพันธ์หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
   - บอร์ด/ปูายประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ชุมชน/
หมู่บ้าน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง  
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี   
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

................................................................................... 
 

ลําดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไผ่ และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต 
หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

................................................................................... 
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ลําดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   เพ่ือเป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536 รวมถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที่ 9) พ.ศ.2551 ข้อ12 ก าหนดให้มี
สถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่ นและตาม
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ก าหนดให้ท้องถิ่นจังหวัดมีอ านาจในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่กลางที่ก าหนดไว้และก าหนดให้หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้สถานที่กลาง
ด าเนินการตามระเบียบดังกล่าว จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของสถานที่กลาง ตาม
หนังสือท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ที่ รบ.0037.5/ว21181 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล เทศบาล และเทศบาลเมืองให้ใช้ที่ว่าการอ าเภอเป็นสถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอด าเนินสะดวกได้มีมติการประชุมชมรมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมอ าเภอด าเนินสะดวกที่
ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพจะต้องเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบคราวละ 2 ปี
ซ่ึงครั้งนั้นได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 
ด าเนินการจัดท าโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์
รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างและตามค าสั่งอ าเภอด าเนินสะดวก (ห้องประชุมอ าเภอด าเนินสะดวก ชั้นที่ 4 ) เป็น
สถานที่กลางตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
เทศบาลในเขตพ้ืนที่อ าเภอด าเนินสะดวกในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการกรณีจัดซื้อจัดจ้าง 
  2. เพ่ือสนับสนุนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
อ าเภอด าเนินสะดวกเป็นไปด้วนความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด
จากการใช้งบประมาณของทางราชการตลอดจนเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
  3. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎรและผู้ประกอบการกิจการก่อสร้างหรืออ่ืนๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  4. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ าเภอด าเนินสะดวกกับองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบล และระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล
กับองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอด าเนินสะดวก ในการติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการบริหารงานทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนให้ค าปรึกษา
แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงาน การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
  1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอด าเนินสะดวก มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  - เทศบาล    จ านวน 5 แห่ง 
  - องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 8 แห่ง 
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  2. เพ่ือให้มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ และสถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามนโยบายรัฐบาล 
  3. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการอ านวยและประสานงาน 
ดังนี้  
  - ระหว่างส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอด าเนินสะดวกกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลและเทศบาลต าบลในพื้นที่อ าเภอด าเนินสะดวก 
  - ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลในเขต
พ้ืนที่อ าเภอด าเนินสะดวก 
5. พื้นที่ดําเนินการ อ าเภอด าเนินสะดวก 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดตั้งสถานที่ส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอด าเนินสะดวก ณ ที่ว่าการอ าเภอด าเนินสะดวก (ห้องประชุมอ าเภอด าเนินสะดวก ชั้นที่ 
4) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เป็นเจ้าภาพในการด าเนินการจัดท าโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสถานที่กลางส าหรับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
  2. จ้างเหมาลูกจ้าง จ านวน 1 อัตรา เพ่ือรับผิดชอบในการประสานงานด้านธุรการ ด้าน
บริหารการติดต่อสื่อสาร การดูแลรักษา ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้านอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  3. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงานตลอดจน
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานสถานที่กลางฯ 
  4. จัดหาเครื่องอ านายความสะดวก เครื่องสาธารณูปโภค บริการแก่ผู้มาใช้สถานที่กลางผู้มา
ติดต่อและมาประสานงานราชการ 
  5. จัดหาเครื่อข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงระบบเครื่อข่ายกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ 20,000 บาท   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอด าเนินสะดวกมีศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการบริหารราชการ 
  2. ท าให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความถูกต้องโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได้เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น 
  3. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอด าเนินสะดวก กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

.................................................................................. 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
 

ลําดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ือให้เป็นไปตามหนังสืออ าเภอด าเนินสะดวก ด่วนที่สุด ที่ รบ 
0023.8/169 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๙  มกราคม ๒๕๕9 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้
มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือใช้
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า   
  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2565) เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  จึงได้จัดท าโครงการประชุมประชาคมต าบลดอนไผ่ เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2565) ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์ 

 1. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)รวมถึง การแก้ไขเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงของแผนดังกล่าว 
   2. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบล 
     3. เพ่ือชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
ให้แก่ ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

   4. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่กับ
ประชาชน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
     ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
     (ตามประกาศสัดส่วนประชาคมระดับต าบล) 
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5. พื้นที่ดําเนินการ ณ  ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  ต าบลดอนไผ่  

    อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 
6. วิธีดําเนินการ  

  1. จัดการประชุมพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง กับคณะผู้บริหาร เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
    2. จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
  3. จัดประชุมประชาคม โดยน าเสนอกิจกรรมการบริการต่างๆให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑ ถึง  
หมู่ที่ ๗ รวมทั้งส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน เพ่ือมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 – 
2564) 

 4. สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ 95,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่สามารถเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนา
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

3. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของ 
ประชาชนได้ทันเวลา 

4. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
................................................................................. 

ลําดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการ ประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล  

   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ในฐานะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่
ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มีอาณาเขตความรับผิดชอบในต าบล ทั้งหมด ๗ หมู่บ้าน  
            เพ่ือให้การปฏิบัติงานในเชิงรุก ซึ่งอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน
และองค์กรอ่ืนๆในเขตพ้ืนที่ ปฏิบัติการพบประชาชนและให้ความช่วยเหลือประชาชน อันเป็นการตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน 
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ประกอบด้วย ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกันออกหน่วยงาน
บริการ ประชาคมหมู่บ้าน เพราะการพบปะประชาชนนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่หน่วยงานรัฐพึงปฏิบัติต่อประชาชน 
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบล 
 2. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ให้แก่  

ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
   3. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่กับ 

ประชาชน 
4. เปูาหมาย/ผลผลิต   ประชาชนในพื้นท่ีต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
5. พื้นที่ดําเนินการ ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
6. วิธีดําเนินการ  

1. จัดการประชุมพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง กับคณะผู้บริหาร เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการออกค าสั่ง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะออกหน่วยให้บริการ 
3. ออกให้บริการประชาชน โดยน าเสนอกิจกรรมการบริการต่างๆให้แก่ประชาชน หมู่ที่ ๑  

ถึง หมู่ที่ ๗ รวมทั้งส ารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน เพ่ือมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาชุมชนต่อไป 
4. สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนใน 
ต าบล 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของ 
ประชาชนได้ทันเวลา 

๓. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงข้อมูล 
ด้านโครงการ/กิจกรรม และข้อมูลต่างๆ 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่และประชาชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
๕. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อพนักงาน-เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

................................................................................... 
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ลําดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่    

3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่กับ 
ประชาชนในพื้นท่ี 
4. เปูาหมาย  
   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน  ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา  และผลกระทบใดๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
 
5. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
   3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วน  
   4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
6. ระยะเวลาดําเนินการ  

ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย 
ช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  
   1. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่    

2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-255839 ทางโทรสารหมายเลข ๐32 –255882  
   3. ทางเว็บไซต ์ 
   4. ทางไปรษณีย์  
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7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
   2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

.................................................................................. 
 

ลําดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
   2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ  
   3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
4. เปูาหมายการดําเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
9. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  
   2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

.................................................................................. 
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ลําดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 
2557 ให้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้
ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และท าหนา้ที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตาม
มาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ก าหนดให้หน่วยราชการ จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้การปฏิบัติราชการ  
มีเปาูหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและ ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็น และความพึง
พอใจของผู้รับบริการอยู่เสมอ และการพัฒนารวมทั้งต้องรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพ่ือนน าไปแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคนั้นโดยเร็ว และเพ่ือให้การบริหารราชการด าเนินไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถ 
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้ง เบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและท่ัวถึง ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อาศัยอ านาจแห่งประกาศคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ด ารง
ธรรมองค์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่” ขึ้น ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 
ต าบลดอนไผ่ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีอ านาจหน้าที่ในการรับเรื่อง และแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่ การให้บริการข้อมูลขา่วสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่อง ปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้อง
ทุกขแ์จ้งเบาะแส เสนอความคิดเห็น ค าติชม เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ซึ่ง
ในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับ และปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนเพ่ือมิ
ให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือให้การบริหารราชการด าเนินไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุขของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

  2. เพ่ือให้การขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมาฉันท์ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝุาย ได้รับความรู้ ได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง เข้าใจบทบาท
หน้าที่พลเมืองที่ดี มีความรักสามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ค านึงถึงชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็น
ประโยชน์สูงสุด เกิดการพัฒนาระดับหมู่บา้น/ชุมชน น าไปสู่การพัฒนาประเทศ  

  3. เพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่เสมอ  
4. เปูาหมาย  
   1. หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง   
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2. ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 
5. วิธีดําเนินการ  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่และเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบงาน  
  2. เจ้าหนา้ที่ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จาก 
ช่องทางต่างๆ แล้วเสนอเรื่องถึงประธานกรรมการศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ /นายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  

  3. เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ สั่งการแล้วให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (คณะท างาน) ด าเนินการทันที โดยให้หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องรายงานผลภายใน 15 วัน พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องทราบ  

  4. เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รายงานผล โดยไม่แจ้งปัญหา/อุปสรรค/หรือขอขยายเวลา  
ด าเนินการศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จะด าเนินการ ดังนี้ - ติดตามให้รายงานผลภายใน 
7 วัน - แจ้งเตือนครั้งที่ 1 ให้รายงานผลภายใน 5 วัน - แจ้งเตือนครั้งที่ 2 ให้รายงานผลภายใน 3 วัน หาก
ครบก าหนดแจ้งเตือนครั้งที่ 2 แล้ว ยังไม่รายงานผลการด าเนินการ จะเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  

  5. เมื่อปัญหาตามข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จะ 
พิจารณาสั่งยุติเรื่อง พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องหรือรายงานส่วนราชการที่ส่งเรื่องให้ด าเนินการทราบ  

  6. การรายงานผลการด าเนินการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยสรุปสาระส าคัญเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
6. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน  

  2. หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจ ที่ได้รับความโปร่งใส บริสุทธิ์และ
ยุติธรรม  

3. สามารถแก้ไขความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
      .................................................................................. 

 

๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ลําดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนไผ่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การ
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บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการ
จัดท าแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ โดยส านักงานปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค 
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ 
ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ก าหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จ านวน ๑0 
คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ บางต าแหน่ง
ในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่จึง
ต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารง ต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายในระเบียบ
ก าหนดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่  ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 

.................................................................................. 
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ลําดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่/โรงเรียน
วัดเวฬุวนาราม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ 
ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค 
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษา  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่/โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
    จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนไผ่/โรงเรียนวัดเวฬุวนา
ราม เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง 

.................................................................................. 

 

ลําดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนไผ่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การบูรณาการแผนชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน มีหลักการ
ส าคัญ คือ (1) ใชพ้ืนที่เปนตัวตั้ง ชุมชนเปนศูนยกลาง ชาวบ้านเปนเจ้าของ ท าการพัฒนาใหเปนไปตามความ 
ตองการของชุมชนมากกวาการตอบสนองวัตถุประสงคของหนวยงานสนับสนุน ภายนอก (2) รวมพลังทุก
ภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและ ภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ สนับสนุนกระบวนทัศน
และการบริหารการพัฒนารูปแบบใหม (3) การบูรณาการกระบวนการ บุคลากรแผนงาน และงบประมาณของ
หนวยงาน สนับสนุน มุงสูการแก ไขปญหาแบบองครวม โดยมีกลุมคนเปาหมายและพ้ืนที่เปาหมายที่ชัดเจน 
3. วัตถุประสงค ์ 
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค 
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าแผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ให้สอดคล้อง
กับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
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   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
9. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดแผนชุมชน  

.................................................................................. 

 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น  
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
 

ลําดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท า อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม  เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
   2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
   3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มต ิคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  
   4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
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   5. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต พนักงานเองค์การบริหารส่วนต าบลทุกหน่วยงาน  
5. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน  
6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร
และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน ด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนด เพ่ือให้ มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย  
   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น  
   2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
   3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
   4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 

................................................................................. 

 

ลําดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ จึงได้มี
การจัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
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3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่ 
   2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนไผ่ ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
   3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

.................................................................................. 

 

ลําดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ  หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี  และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ  
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
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ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
ก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง  กระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนา
ให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  
   2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
   3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เปูาหมาย  
   เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
5. วิธีดําเนินการ  
   1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
   2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล  
   4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
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   3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ  
   4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้  
   5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
   2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
   3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
   5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

................................................................................. 
 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม ช่องทาง
ที่สามารถดําเนินการได้  
 

ลําดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
   2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
   3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
   4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
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และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด เพื่อน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย  เพ่ือให้ประชาชนทราบ
ทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

.................................................................................. 

 

ลําดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการการเผยแพร่การจัดหาพัสดุ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
   2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
   3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
   4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   ประกาศเผยแพร่การจัดหาพัสดุ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 

.................................................................................. 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
 

ลําดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิด
จากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจาก
ความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด  ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ  กระท าผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่ จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   2. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  
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   3. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีความรู้ความเข้าใจมิ
ให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
   4. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่จ านวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่ จ านวน ๑4 คน รวม ๑8 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดท าโครงการ/แผนงาน  
   2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนไผ่เข้ารับการอบรม   
   3. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน  
   3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
   4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต 

................................................................................. 
 
 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน             
การทุจริต  
 

ลําดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
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เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูา ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
   2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4. เปูาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ   
   3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   2. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
   3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

.................................................................................. 

 
ลําดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูา ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่ จึงมีการกิจกรรมรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จาก
ประชาชนที่ได้รับการพบเห็นการทุจริต  
3. วัตถุประสงค ์ 
   1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
   2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
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4. เปูาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
6. วิธีดําเนินการ   
   3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   2. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
   3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

.................................................................................. 


