
ส่วนท่ี  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

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

มิติที่  1 :  1.1. การสร้างจิตส านึก และความตระหนักแก่บคุลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายประจ า  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 
โครงการ “ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา  76 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐาน

ทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดงมะไฟ  ลงวันที่  ๒๕  เดือน ตุลาคม พ.ศ.  255๙   ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ 
ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอยา่งประชาชนก็จะได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการ
ที่องคก์รนั้นๆ 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่  บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงไดม้ีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และ
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ดังกล่าวนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุข 
      แก่ประชาชน 
3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกัน แห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์  
      ทับซอ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   จ านวน   ๕๐     คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีการด าเนินการ : 
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  โดย

เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการ  โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือท า
กิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 



7. ระยะเวลาการด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณในการด าเนินการ : 
50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
ตัวชี้วัด 
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ

พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และตอ้งได้รับผลกาประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ  70 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการ

ทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 
โครงการ “พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับ
กระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การ
จัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็น
ต้นแบบใหม่ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึง
เห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 
จึงได้ท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ

หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว 
และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์รว่มกัน 

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ : 
จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบง่เป็น  3  แนวทางคือ 
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ดงมะไฟ  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจา้หน้าที ่
6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลอื แบง่ปนัและเห็น

คุณคา่ของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทานแก่
พระภิกษุสงฆท์ี่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 

6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ : 



ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณในการด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้าง

สังคมแหง่คุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 

10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

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



มิติที่ 1 : 1.2  การสร้างจิตส านึก และความตระหนักแก่ประชาชน ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 

โครงการ “ปลูกตน้ไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 
เนื่องด้วยปัจจุบัน  โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  ที่ท า

ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น  หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถี
ชีวิตของมนุษย์อาท ิ เกิดความแห้งแล้ง  มีไฟไหม้ป่า  ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคย
มีหิมะตก เป็นต้น  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์  ดังนั้น ประเทศต่างๆทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกัน
ป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน  ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญสูงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็น
แหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้
พ้ืนที่ใหเ้กิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย  2  องศาเซลเซียส  เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน สร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) ก่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ

รว่มกัน 
3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน

ต าบลดงมะไฟ 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า

ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแกป่ระชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม ้จ านวน  500  ต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินงาน : 
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน

ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 



6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพ่ือ
ปลูกตน้ไม้ 

6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไมเ้พ่ือใช้ในโครงการ 
6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้ โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในทอ้งถิ่น 
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดย ส านักปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 

10.1 ท าให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.2 ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไมแ้ละสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 
โครงการ “ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งทอ่งเที่ยวพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน

ชุมชน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ที่ผิด
กฎหมายไดเ้พ่ิมมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว  ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไมข้องประเทศไทยมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงาน
ต่างๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  จึงไดม้ีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของ
ประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  ทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ  โดยได้ทรงพยายามคิด
ค้นหาวิธีการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดใน
การด าเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์  4  อย่าง” ปลูกป่า  3  อย่าง  ได้แก่ ปลูกไม้ให้พอ
อยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง  ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” 
หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้”  หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน 
และไมไ้ผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
ในฐานะเป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  และในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนได้รว่มกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จ านวน 1๒  

หมู่บ้าน  โดยปลูกพันธุ์ไมป้ระเภทต่าง ๆ ทั้งไมย้ืนต้น ไมป้ระดับ ไมผ้ล ไมด้อก และพืชผักสวนครัว  รั้วกินได้ เป็นต้น 
4.2 ดูแล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

ต าบลดงมะไฟ จ านวน 1๒  หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  โดยบูรณาการร่วมกัน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนต่างๆ 

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ผู้น าชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง  ๑๒ 
หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา หนว่ยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
 

 
 



 
6. วิธีการด าเนินงาน : 

6.1 จัดอบรมผู้เขา้ร่วมโครงการ พร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษส์ิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท าความ

สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 

สะอาดร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ  ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 

6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอยา่งให้แก่ชุมชนต่างๆ  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 
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มิติที่ 1 :  1.3 การสร้างจิตส านึกและตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 

โครงการ “คุณธรรม สานสายใยครอบครัว” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาขอโครงการ : 
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่

กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข
ศีลธรรม คุณธรรมและบนพ้ืนฐานความกตัญญูเริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ 
อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อ
เป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนในเขตต าบลดงมะไฟ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใย
ครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่  
ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงที่
เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์

สามัคคีในหมูค่ณะ 
3.2 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ฝากความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปนัซึ่งกันและกัน 
3.3 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ และการอยู่รว่มกันในสังคม 
3.4 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
3.5 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์  มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
3.6 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ผู้ปกครอง นักเรียน  โรงเรียนในเขตต าบลดงมะไฟ  ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
โรงเรียนในเขต องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีด าเนินการ : 
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เขา้ร่วมโครงการ 
6.5 แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
6.7 ด าเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 



7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
50,000   บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัด / กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ร่วมกับคณะกรรมการ

พัฒนาการศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
 10.1  ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 

   10.2 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
 10.3 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาท หนา้ที่ของตนเอง 
 10.4 ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 10.5 ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 10.6 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 2     การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 

มิติที่ 2  :  2.1 แสดงเจตจ านง ทางการเมืองในการต่อต้านด้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 
กิจกรรม “ ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” 

2. หลักการและเหตุผล/ ที่มาของโครงการ : 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็น ฉบับที่ 3  เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี พ.ศ. 2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้น
ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน
ออกเปน็ 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนตอ่การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุง่เน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบ
กฎหมายก าหนด และตอ้งเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชนของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่น
ใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับมีปจัจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างาน
ราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแตค่นท างานในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และ 

 



 
มากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปไดสู้งที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาใน 
เรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่
นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององคก์รตนเองตอ่ไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการ

จัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองคก์รที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3  ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ : 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
 
 
 



 
 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ : 
ตัวชี้วัด 
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

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



มิติที่  2 :    2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ ใต้บังคับบัญชา แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบกับมาตรา ๙  และมาตรา ๑๔  แห่งพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๘  
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.)  เมื่อวันที่ ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

3. วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล ในสังกัด 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ : 
6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหาร

ส่วนต าบลดงมะไฟ   
6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการองค์การบริหารส่วน

ต าบลดงมะไฟ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้  โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  

 
 
 



 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้ อง  
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการ
บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่

สั่งการเกี่ยวข้อง 
3.2 เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ส านักปลัด / กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ : 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
    ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
10.1 บุคลากร ใน กองคลัง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวขอ้ง 
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ ทางราชการ และเปน็ไปในทิศทาง

เดียวกัน 
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

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



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 

กิจกรรม “ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองคลัง 
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ : 
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวนงบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
 
 
 



 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
10.1 ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปรง่ใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผู้บริหารมีขอ้มูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุม้ค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 

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

 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 

โครงการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 
มาตรา  50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้ อบต. มีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23         
ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการ โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ ระยะยาวที่จะได้รับประกอบ
กันดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ อบต.เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
เพ่ือให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ อบต. ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ของ อบต. 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ อบต. ที่ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
จ านวน  4  ช่องทาง  ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต ์บอรด์ประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ : 
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 
 
 
 



- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบต. ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 

บอรด์ประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย หนว่ยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
10.1 ตัวช้ีวัด 
เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า 3 ช่องทาง 

10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนไดเ้ขา้ถึงข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ – 

จัดจ้าง ทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบไดทุ้กข้ันตอน- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการ

จัดซื้อจัดจา้งได้ 
 
 

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



มิติที่ 2  :  2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่  ให้เป็นไปตามหลัก 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาไดม้ีการประเมินองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และ
ได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการ
ประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา อบต. จึงไดจ้ัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการ
บริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของ อบต. ตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานของ อบต.ดงมะไฟ ให้สั้นลง 
4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลดงมะไฟ 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ดงมะไฟ 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 

ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
องค์การบริการส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ : 
6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน

และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ
อ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัต ิหรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

 



 
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล มอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟ้องข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
10.1 ประชาชนไดร้ับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ 
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท าให้ประชาชนมี

ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

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



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :   
โครงการ “ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล/ ที่มาของโครงการ : 
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่

เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้ง
ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 

โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระ
ราชกฤษฎีกานี้ โดยอยา่งน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการ
ตอบสนองต้อความต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น งานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิด
ความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์: 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึนได้ 
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ และผู้ที่มาติดตอ่ราชการกับ อบต.ดงมะไฟ 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีด าเนินการ : 
6.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ

โดยทั่วกัน 
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 
 



 
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารต่าง ๆ 
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งเวลา 

ท าการ ช่วงพักกลางวัน และในวันหยุดราชการ 
6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการจัดท า

โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ : 

ตลอดปงีบประมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ : 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 

ส านักปลัด/ กองคลัง / กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 

10.1 ประชาชนไดร้ับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นได้ 
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได ้
 
 

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



มิติที่  2  :  2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ  
การประพฤติปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ ์

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  
    กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

สังคมในปัจจุบันอยูด้่วยความเร่งรีบ แก่งแยง่แข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้การมี
คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุก
ภาคส่วนรวมถึงปัญหาการกอ่อาชญากรรมและอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือ
ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอัน
ส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคล ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3.3 เพ่ือยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคล ที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุน้ให้ทุกภาคส่วน ไดม้ีแบบอย่างที่ด ีอันเป็น  
      กุศโลบายหนึ่ง  ในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   
จ านวนไม่น้อยกว่า  10 คน/ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ : 
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นที่

ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ  ไดแ้ก่ วารสาร / เว็บไซต์ อบต.  สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
 
 
 



 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่  2  :  2.5  มาตรการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :   
มาตรการ  “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ

ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่
ยอมรับไดข้องผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมใน
การตอ่ต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่ง
ส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึง
ภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  จึงได้จัดท ามาตรการ 
“จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี
3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  

6. วิธีด าเนินการ : 
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ  ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น ที่มี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ เสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 



 
 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 

มีการจัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที ่3  การสง่เสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 
 

3.1  จัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้มี
ส่วนรว่มตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ทกุขั้นตอน 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :    

มาตรการ  “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

ตามมาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของ
หน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”  โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับ
ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กอง
วิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้
สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับ
ความเปน็จริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดงมะไฟ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   จ านวน  1  แห่ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ     

6. วิธีด าเนินการ : 
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่ก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 



6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
ช่องทางและการเข้าถึงข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 
       กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุก
หน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือ
รับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบ
ประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็น
สิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วจากการท างานที่มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ และ
ตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
และเม่ือเกิดความเข้าใจและว่าจะสามารถขยายผลบอกตอ่ไปยังผู้ใกล้ชิด  สร้างเครือขา่ยความร่วมมือระหว่าง อบต. กับ
ภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ : 

เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการท างาน
และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ ในการเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ผู้เขา้ร่วมอบรม จ านวน  90  คน 
(พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง อบต.ดงมะไฟ  , ตัวแทนชุมชน /ผู้น าหมู่บ้าน) 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
   องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
6. วิธีด าเนินการ : 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 



 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 

10.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม 
10.2 รอ้ยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
10.3 รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 

มาตรการ “ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของ

รัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน 
โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ 
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเ์ฉพาะ การเผยแพรข้่อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืนๆ  

ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ : 

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า  5  ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีด าเนินการ : 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 
- บอรด์ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
- บอรด์ประชาสัมพันธ์  ในเขตชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขา่ว/รถกระจายเสียง/หนว่ยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนยข้์อมูลขา่วสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจา้หน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้นไดเ้อง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงขา่ว 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผา่นเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีขอ้มูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
 
 
 



 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
 

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



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 
โครงการ “จัดหา/จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับ
กิจกรรม/โครงการของ อบต. ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ  ได้ชัดเจน
ถูกต้อง ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์ กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ อบต.
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ใน
แตล่ะข้ันตอนที่ตา่งกันเป็นสิ่งส าคัญ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท 
หนา้ที ่อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ไดแ้ก่

สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และเข้าใจ ในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดงมะไฟ อย่างถูกตอ้งและโปร่งใส 
3. เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของ อบต. 
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่าง อบต. สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอยู่

อย่างกว้างขวาง 
4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของ อบต. 
4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน 
4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของ อบต. 
4.5 จัดท าคูม่ือส าหรับประชาชน 
4.6 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
4.7 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.8 เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว  อ่ืน ๆ 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
 
 
 



 
6. วิธีด าเนินการ : 

6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ด าเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของ อบต. 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของ อบต. และมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 

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



 
มิติที่ 3  :  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

โครงการ “จัดประชาคมแผนชุมชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการท างาน
รว่มกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชน
สู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการ
น าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ในปีถัดไป ส านักปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  จึงไดจ้ัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบ่ทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2562  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น 
3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต. 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝากให้ประชาชนไดร้่วมกระบวนการ รว่มคิด รว่มท า รว่มแก่ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม 
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน  ๑๒  ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลดงมะไฟ ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน  เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ : 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 



6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้ ส านักปลัดฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
จัดเวทีประชุมประชาคมต าบล และจัดใหม้ีการพิจารณาร่างแผนพัฒนาต าบล  จ านวน  ๑๒  ชุมชน ใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี อบต. 
4. ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 
5. ประชาชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 
 

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



 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 

มาตรการ “การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข ์องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
รอ้งทุกข ์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกขจ์ากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แกไ้ขปญัหาได้อย่างถูกต้องหรือน ามา

เป็นขอ้มูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบคุลากรของ อบต. กับประชาชนในพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข ์จากประชาชนในพ้ืนที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 

 ศูนยร์ับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ : 
6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
6.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น และ

เร่งดว่น 
6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 

ให้บริการในวัน เวลาราชการ  วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข/์ 
รอ้งเรียน ดังนี้ 

7.1 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 279 หมู่ 1 บ้านดงมะไฟ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 

7.2 ทางโทรศัพท ์หมายเลข 042-707342  ทางโทรสารหมายเลข 042-707348 
7.3 ทางเว็บไซต ์http://www.dongmafai.go.th/ 



7.4 ทางไปรษณีย์  

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชน รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์ 
10.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบ ภายใน  15  วัน 

 
 

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

 
 



 
มิติที่  3  :  3.3 การสง่เสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 

           มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 
1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ อบต. มีองค์กร
ในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ โดยส านักปลัด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ : 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต. และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น
ในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  และแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม อบต.ฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ  ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ : 
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  บางต าแหน่งในปัจจุบันจะ

ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  2  ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงต้องด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าว มาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558  หมวด 1  องค์กรจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ  7 (2) และ
ข้อ 9 ที่ก าหนด 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงมะไฟ  เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
และรา่งแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงมะไฟ  ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 

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



 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 

มาตรการ “ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมี
จ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจไดร้ับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงได้จัดท าโครงการ อบต.สัญจร ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือเผยแพร่

ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทอ้งถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 

ผู้น าองคก์รประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญบ่้าน ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ ประจ าต าบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุม่อาชีพต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ : 

 เขตรับผิดชอบในพื้นที่ต าบลดงมะไฟ 

๖. วิธีด าเนินการ :  
6.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
6.2 แตง่ตั้งคณะท างาน 
6.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
6.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
6.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณ : 
30,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญของการ
กระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 

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



 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 

มาตรการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้  เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชน  ซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุม้กัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรม
ดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพ
ของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตได ้

3. วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชน  ในการ

พัฒนาอย่างมีเป้าหมาย มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  ได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้  คิดเปน็และกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

๖.วิธีด าเนินการ : 
6.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญบ่้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์ โครงการพร้อมให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื้นท่ี  โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายใน

หมู่บ้าน 
6.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
6.4 ส่งแผนชุมชนให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนใน



ชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วม
ในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

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



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 
มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน

ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  

3. วัตถุประสงค์ : 
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตในองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  ๑๒  หมู่บ้าน 

5. พ้ืนที่ด าเนินการ : 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีการด าเนินการ : 
6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาชน (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

6.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเขา้ใจระเบียบตา่งๆ จะได้ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัดและ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และตรวจสอบการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดงมะไฟ 
10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 

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



มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มิติที่ 4 : 4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 

โครงการ”จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2564” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
มะไฟ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและ
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถ
น าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น  การจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องจะท า
ให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 
3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวขอ้ง 
3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดงมะไฟ 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีการด าเนินการ : 
6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วย
รับตรวจ 



6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ : 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 
โครงการ  “จัดท ารายงานการควบคุมภายใน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดใหห้นว่ยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้อง
และเปน็ไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  จึงไดม้ีการจัดท าและรายงานการ 
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคก์ร ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   

ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ 

เงินแผ่นดินตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ   

6. วิธีด าเนินการ : 
6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคก์ร 
6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องคป์ระกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า 

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข_อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช่งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 



10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

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

 



มิติที่ 4 : 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบตัิ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 

มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ 
การบรรจุ  แตง่ตั้ง การโอน ย้าย” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะ
ก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือ
หน่วยงาน  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  
จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจาก
ประเด็นการบริหารงานบุคคล  โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปดว้ย    

ความโปร่งใสและเปน็ธรรม 
3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การ

โอนย้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีการด าเนินการ : 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
- แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ไดด้ าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด 
- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่

องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 



การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวขอ้ง อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายใน

ต าบลทราบ โดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน 

ต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่

ตนเองเห็นว่าไมเ่ป็นธรรมได ้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จะออกค าสั่งแต่งตั้ง

ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.
จังหวัด) 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเครง่ครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากร
ทราบ 

- มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น 
เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไมเ่ป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ 



 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบง่เกณฑก์ารให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก 

ความกา้วหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน  

ย้าย ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได ้ 

 
 

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



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : 
กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนไดร้ับทราบ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และตอ้งมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปร่งใส ไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน
จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบขอ้บกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานของ

องคก์รใหม้ีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ : 
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย
เปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ภายในเกา้สิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงาน
แสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนา
รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 

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



มิติที่ 4 : 4.3 การสง่เสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

โครงการ “อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การ
แก้ไขปญัหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึง
จ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตอ้งมีความรู้  ความเขา้ใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือ
ถูกตรวจสอบดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งาน
นิติกร  ส านักปลัด อบต.  จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพยส์ินและหนี้สิน 
3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ มีความรู้ ความเข้าใจมิให้ด าเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  จ านวน  4  คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดง

มะไฟ  จ านวน  34  คน  รวม  38  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
6. วิธีด าเนินการ : 

6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

ดงมะไฟ เขา้รับการอบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้ โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ มีความรู้ ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่

เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

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

 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 4 : 4.4 เสริมพลังการมีส่วนรว่มของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

มาตรการ “เฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ
พวกพ้อง  โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชันการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค์ : 
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

6. วิธีด าเนินการ : 
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ ความเขา้ใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ  เรื่องการคอร์รัปชัน  และสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชัน

ได ้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับ

องค์การบริหารส่วนต าบล 

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



 
1. ชื่อโครงการ :  

กิจกรรม “การติดปา้ยประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ : 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาคส่วน
ในสังคมจะตอ้งตระหนักและร่วมกันแกไ้ขจัดการปัญหา โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมเป็นเครือขา่ยในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้
เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ ในการแก้ไขปญัหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต : 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

5. พื้นที่ด าเนินการ : 
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

6. วิธีด าเนินการ : 
6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ : 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

8. งบประมาณด าเนินการ : 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ : 
10.1 จ านวนเรื่องรอ้งเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

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

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


