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 ส่วนที่ ๑ 

********************************************** 
บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  ๑)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  ๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  ๔)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  ๕)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  ๗)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น
ได้ ดังนี้ 
  ๑)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  ๒)   สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท า

ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม

การทุจริตมากยิ่งข้ึน 



  ๓)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
  ๔)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 
  ๕)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม”รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  ๖)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๗)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้
การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือ



ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียริติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาล
ที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ  

 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่
มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองโดน 
๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝาุยการเมอืง ข้าราชการ

ฝุายประจ า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’ participation) และตรวจสอบ (people’s audit) ของภาค

ประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 

๔. เป้าหมาย 
๑) ข้าราชการทั้งฝาุยการเมือง และข้าราชการฝาุยประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน รวมถึง

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่



ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ 

๒) มีเครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

๓) มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

๔) มีกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
โดนที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

     ๑)  ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

     ๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

     ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

     ๔)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองโดนทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

     ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 



 ส่วนที่ ๒ 
****************************************** 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

1. การสร้าง

สังคมที่ไม่ทนต่อ

การทุจริต 

 

 

 

1.1 การสร้าง

จิตส านึกและ

ความตระหนักแก่

บุคลากรทั้ง

ข้าราชการ

การเมืองฝุาย

บริหาร 

ข้าราชการ

การเมืองฝุายสภา

ท้องถิ่น และฝุาย

ประจ าขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

1.1.1(1) โครงการฝึกอบรม

คุณธรรม จรยิธรรม แก่ 

ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล

และสมาชิกสภา อบต.เมือง

โดน  

1.1.1(2) โครงการเข้าปริวาส

กรรมวัดปุาเมตตาธรรม 

1.1.2(1) มาตรการ 
“จัดท าคูม่ือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้น 
1.1.2(2) มาตรการ 
“ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ของ อบต.เมืองโดน” 

100,000 

 

 

 

30,000 

- 

 

 

- 

100,000 

 

 

 

30,000 

- 

 

 

- 

100,000 

 

 

 

30,000 

- 

 

 

- 

100,000 

 

 

 

30,000 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนท้องถิ่น 

1)โครงการพัฒนาและรักษา

สิ่งแวดล้อมต าบลเมืองโดน 

2)โครงการปลูกต้นไม้เฉลมิ

พระเกียรต ิ

3)โครงการพัฒนากลุ่มสตรี

แม่บ้านต าบลเมืองโดน 

100,000 
 

 

50,000 

 

30,000 
 

100,000 
 

 

50,000 

 

30,000 

 

100,000 
 

 

50,000 

 

30,000 

 

100,000 
 

 

50,000 

 

30,000 

 

 

 

 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.1.3 (1) โครงการอบรม

เยาวชนต าบลเมืองโดน 

150,000 150,000 150,000 150,000  

มิติท่ี 1 รวม จ านวน  6  โครงการ  2 

มาตรการ 

460,000 460,000 460,000 460,000  



มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

2. การบริหาร

ราชการเพื่อ

ปูองกันการ

ทุจริต 

2.1 แสดง

เจตจ านงทาง

การเมืองในการ

ต่อต้านการทุจริต

ของผู้บริหาร 

2.1.1 (1) กิจกรรมประกาศ

เจตจ านงต่อตา้นการทุจริต

ของผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

2.2.1 (1) กิจกรรม “สรา้ง 

ความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ” 
2.2.2 (1) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายงานของ
นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นและหัวหนา้ส่วน
ราชการ 
2.2.3 (1) โครงการเผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ 
–จัดจ้าง 
2.2.3 (2) โครงการจ้าง

ส ารวจความพึงพอใจในการ

รับบริการของประชาชน 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

25,000 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

25,000 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

25,000 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

25,000 

 

 

 

 

 

2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ด ี
 

2.3.1 (1) โครงการลด 
ขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการ 

2.3.2 (1) มาตรการการมอบ

อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง

การ เพื่อลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติราชการ 

2.3.2 (2) มาตรการออก

ค าสั่งมอบหมายของนายก 

อบต.  

 

 
 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

 

 

 

2.4 การเชิดชู

เกียรติแก่

หน่วยงาน/บุคคล

ในการด าเนิน

กิจการการ

ประพฤติปฏบิัติ

ตนให้เป็นท่ี

ประจักษ ์

2.4.1 (1) กิจกรรมการมอบ 
ประกาศเกยีรตคิุณแก ่
พนักงานส่วนต าบล/

ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองโดน 

- - - -  

 

 

 

 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการจัดท า

ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ 

2.5.1 (2) มาตรการ แต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง

ร้องเรียน 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

มิติท่ี 2 รวม จ านวน  5 มาตรการ  3 

กิจกรรม  3  โครงการ 

25,000 25,000 25,000 25,000  

3. การส่งเสริม

บทบาทและการ

มีส่วนร่วมของ

ภาคประชาชน 

 

 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) กิจกรรม การออก

ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของ อบต. 

3.1.1 (๒) กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน 

การคลัง พัสดแุละทรัพย์สิน 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 

- 

- 

 
 

 

- 

 

- 

- 

 
 

 

- 

 

- 

- 

 
 

 

- 

 

- 

 

 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัด

ประชุมประชาคมต าบล/

หมู่บ้าน เพื่อจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2.1 (2) โครงการ อบต.

เคลื่อนที ่

3.3.2 (1) กิจกรรม 
รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้รอ้งเรียน/
รอ้งทุกข์รับทราบ 

20,000 

 

 

30,000 

 

- 

20,000 

 

 

 

30,000 

 

- 

20,000 

 

 

 

30,000 

 

- 

20,000 

 

 

 

30,000 

 

- 

 

 

 

 

3.3 การส่งเสรมิ

ให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมบริหาร

กิจการขององค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนา อบต. 

3.3.1 (2) มาตรการแต่งตั้ง 
ตัวแทนประชาคมเขา้ร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจา้ง 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

มิติท่ี 3 รวม จ านวน  2 มาตรการ  

3 กิจกรรม  2  โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000  

4. การ

เสรมิสร้างและ

ปรับปรุงกลไกใน

การตรวจสอบ

การปฏิบัติ

ราชการของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดท า

รายงานการควบคมุภายใน  

4.1.2 (1) กิจกรรมตดิตาม

ประเมินผลการควบคมุ

ภายใน 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 



มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 
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(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

 4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1 (1) กิจกรรมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการ

ตรวจสอบการรับ การจ่าย 

แ ล ะ ก า ร ใ ช้  ป ร ะ โ ย ช น์

ทรัพย์สินขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมืองโดน 

 

- - - -  

 4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) กิจกรรมส่งเสรมิ

และพัฒนาศักยภาพสมาชิก

สภาท้องถิ่น 

4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วน

ร่วมในการปฏบิัติงานของ

สมาชิกสภาองค์การบรหิาร

ส่วนต าบล 

- 

 

 

- 

- 
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- 
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4.4 เสริมพลังการ

มีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

(Community) 

และบูรณาการทุก

ภาคส่วนเพ่ือ

ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรมการติด

ปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบ

เห็นการทุจรติ 

 

2,000 2,000 2,000 2,000  

มิติท่ี 4 รวม จ านวน  5 กิจกรรม  

6  โครงการ 

2,000 2,000 2,000 2,000  

 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
****************************************** 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิติที่ ๑ – ๔ 

มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๑.๑(๑) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญและเป็นกลไกหลักในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และสมาชิก
สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท า
ทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความ
ซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตาม
มาตรการการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบย่าง ประกอบกับ
อนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่อง
ก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 
          ๑.  พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
          ๒.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
          ๓.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก 
          ๔.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 



          ๕.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
          ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการ
ปฏิบัติงาน 
          ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนต าบล เมือง
โดน จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการการปฏิบัติงานแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดน ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
          ๒.  เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เกิดการเรียนรู้
ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
          ๓.  เพื่อเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภาฯ  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองโดน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          ศูนย์ปฏิบัติธรรม บ้านไร่ปลายตะวัน อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๑. วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
          ๒. ติดต่อประสานวิทยากร 
          ๓. ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
          ๔. ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๑๐๐,๐๐๐.- (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
          ๒.  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ได้รับการพัฒนาจิตใจ 
พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะ เกิดส านึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ 



          ๓.  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 
 

๑.๑.๑(๒)  โครงการเข้าปริวาสกรรมวัดป่าเมตตาธรรม 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าปริวาสกรรมวัดป่าเมตตาธรรมต าบลเมืองโดน บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ 
๒. หลักการและเหตุผล 
          ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ มีบทบาทที่ส าคัญในฐานะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ ๙  จึงชกัชวนพุทธศาสนิกชนด้วย
การเข้าวัดไปปฏิบัติธรรม รักษาศีล ท าความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรง
สละพระราชทรัพย์ ทรงอุทิศพระวรกาย ทรงใช้สติปัญญาช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ในทุกๆด้าน ด้านคณะ
สงฆ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสว่นต าบล ตลอดจนประชาชนต าบลเมืองโดน จึงได้แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดีด้วยการปฏิบัติธรรมอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน แก่ผู้ที่เข้าอยู่ปริวาสกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล 
สนองตอบต่อนโยบายต่างๆของรัฐบาล เช่น หมู่บ้านรักษาศีล ๕ สร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
แนวพระราชด าริ ภายใต้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พระพุทธศาสนามั่นคง สร้างความสมานสามัคคี เกิด
ความสงบร่มเย็นให้แก่ชุมชน สามารถพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยนื  
           องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ได้เล็งเห็นความส าคัญตามหลักธรรมค าสอนตามหลักพุทธศาสนา 
และเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของต าบลเมืองโดนให้คงอยู่สืบไป อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ประชาชนทั่วไปในต าบลเมืองโดน ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองโดน ได้ปฏิบัติธรรม บ าเพ็ญบุญกุศล ถือศีล เจริญจิตเมตตาภาวนา และร่วมฟังเทศนาร่วมกัน โดย
สามารถน าหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในชวีิตประจ าวัน ให้สามารถด ารงตนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  อาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. 
๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ร่วมกับวัดปุาเมตตาธรรม หมู่ที่ ๔ 
บ้านดอนยาว จึงร่วมกันจัดท าโครงการเข้าปริวาสกรรมวัดปาุเมตตาธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
          ๒. เพื่อส่งเสริมพระภิกษุสามเณร ได้ช าระศีลของตนให้บริสุทธิ์ และการปฏิบัติธุดงค์วัตร 
          ๓. เพื่อส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาและประชาชนชาวต าบลเมืองโดน ตลอดจนผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ได้ปฏิบัติธรรม บ าเพ็ญกุศล ถือศีลเจริญจิตเมตตาภาวนา และ
ร่วมฟังเทศนาด้วยกัน 
          ๔. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนต าบลเมืองโดนได้ร่วมกันท าบุญตักบาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้องฟังธรรม
เทศนาหลักธรรมค าสอนตามหลักพุทธศาสนา 
            ๕. เพื่อให้ประชาชนต าบลเมืองโดน ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
โดนสามารถน าหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
๓. เป้าหมาย 



            พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาและประชาชนต าบลเมืองโดน ผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจา้หน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  
๔. วิธีด าเนินการ 
           ๑. ขออนุมัติโครงการฯเพื่อด าเนินการ 
            ๒. ประชุม/ประสานงานกับคณะกรรมการวัดปุาเมตตาธรรม/ผู้น าชุมชน 
            ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการท างาน 
            ๔. ด าเนินการตามโครงการฯ 
            ๕. สรุปผลและประเมินผลโครงการ 
              กิจกรรมตามโครงการ 
              - ท าวัตรเชา้ สวดมนต์ เจริญกรรมฐาน 
              - บิณฑบาต 
              - ฟังธรรมเทศนา ฉันน้ าปานะ 
              - เดินจงกรม 
              - ท าวัตรเย็น สวดมนต์ เจริญกรรมฐาน 
๕. งบประมาณ 
           ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๘. สถานที่ด าเนินการ 
           วัดปุาเมตตาธรรม บา้นดอนยาว หมู่ที่ ๔ ต าบลเมืองโดน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
           ๑. พระภิกษุสามเณร ได้ช าระศีลของตนให้บริสุทธิ์ และถือปฏิบัติธุดงควัตร 
           ๒. อุบาสกอุบาสิกาและประชาชนชาวต าบลเมืองโดน ตลอดจนผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจา้หน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ได้ปฏิบัติธรรม บ าเพญ็กุศล ถือศีลเจริญเมตตาภาวนา และร่วมฟังเทศนา
ด้วยกัน 
           ๓. ประชาชนชาวต าบลเมืองโดน ตลอดจนผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจา้หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดน ได้ร่วมกันท าบุญตักบาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมฟังธรรมเทศนาตามหลักธรรมค าสอนตามหลัก
พุทธศาสนาจากพระเถระ 
           ๔. ประชาชนชาวต าบลเมืองโดน ตลอดจนผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจา้หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดนสามารถน าหลักธรรมค าสอน ทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้สามารถด ารง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 
๑.๑.๒(๑) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 



 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องคค์วามรู้ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รว่มกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองคก์รตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมตา่งๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ 
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้นแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพื่อน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญท่ีจะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซอ้นของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้นขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นขอ้มูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการ
รว่มกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเทา่
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองคค์วามรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกตอ้ง 
 ๓.๒ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 



๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ๒. จัดท า (รา่ง) คูม่ือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 ๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ๔. จัดท าคูม่ือการปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 ๕. แจกจา่ยให้บุคลากร 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 
๑.๑.๒ (๒) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น” 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
โดน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามที ่ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ได้ประกาศใชป้ระมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองโดน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้ การฝาุฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความรา้ยแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนต าบล เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจ้าง 
ลงวันที่  ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์สว่นรวมและประเทศชาต ิ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแกป่ระชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในคา่นิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรบัผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่นตน และไม่มีประโยชน์ทับซอ้น,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก 
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็
ประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวชิาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดย



มีวัตถุประสงคเ์พื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และ
ไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่
นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑  ลงวันที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๕๗  ซึง่องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงโดน ควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดน ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองโดน” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝาุยประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๓.๒ เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านตา่งๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
 ๓.๓ เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๓.๔ เพื่อให้เกิดพันธะผูกพนัระหว่างองคก์รและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สรา้งระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 ๓.๕  เพื่อปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เพื่อใช้เป็นคา่นิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกีย่วกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของ
ราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลขา่วสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นข้อมูลขา่วสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูไดต้าม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 



๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้งปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
๑.๒  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนท้องถิ่น 
๑)โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมต าบลเมืองโดน 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมต าบลเมืองโดน 
๒. หลักการและเหตุผล 

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปลา่                          
และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาต ิ และสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น                      
หรืออาจจะกล่าวได้วา่ สิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาต ิและทรัพยากรที่มนุษย์สรา้งขึ้น ในช่วงเวลา
หนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ได้แก่ บรรยากาศ               
น้ า ดิน แร่ธาตุ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลก  สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สาธารณูปการต่างๆ                
เช่น เขื่อนกั้นน้ า    ถนน ฯลฯ หรือระบบของสถาบันสังคมมนุษย์ที่ด าเนินชีวิตอยู่  ซ่ึงปัจจุบันสภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เริ่มเสื่อมโทรม เนื่องจาก                       
ขาดการดูแลเอาใจใส่จากประชาชนในพื้นที่และในปัจจุบันประชาชนไม่ค่อยมีการท ากิจกรรมร่วมกันยัง               
ส่งผลต่อความเป็นน้ าหนึ่ง ใจเดียว และความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน  ซึ่งการที่จะส่งเสรมิให้สภาพแวดล้อมแต่ละ
หมู่บ้านมีความสวยงาม  ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว  มีความรักความ
สามัคคี  รู้จักการเสียสละต่อส่วนรวม  คือ การท ากิจกรรมส่วนรวมร่วมกันและการสรา้งจิตส านึกในการพัฒนาและ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีความรักและหวงแหนสภาพแวดล้อม ในเขตพื้นที่ต าบลเมืองโดน 
ซ่ึงเมื่อสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม การจัดสภาพบา้นเรือนยังไม่ถูกสุขลักษณะ ท าให้ชุมชนไม่น่าอยู่ ไม่น่ามอง และ
ยังเกิดปัญหาต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย  ปัญหาดา้นความสะอาด ปัญหาการเกิด
โรคติดต่อ ปัญหาเรื่องขยะ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆประเทศ และประเทศไทยเองก็
ก าลังเผชิญกับปัญหาการก าจดัขยะที่นับวันจะทวี ความรนุแรงขึ้นทุกวัน และยังไม่สามารถหาทางออกที่ดีได้แม้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามหาวิธีการก าจัดขยะแต่ปัญหาเรื่องขยะก็ยังไม่ลดลง ปัจจุบันปริมาณขยะในพื้นที่
ต าบลเมืองโดนมีปริมาณเพิ่มมากยิ่งข้ึน และวิธีการก าจัดขยะของประชาชนในพื้นที่ส่วนมากจะเป็นการเผา หรือฝัง
กลบ ซึ่งต่างคนต่างท า  โดยที่ประชาชนบางคนไม่มีการแยกขยะ ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากประชาชนไม่มีความรู้
ในการคัดแยกขยะ ไม่ทราบว่าขยะบางอย่างสามารถขายได้  บางอย่างสามารถน าไปท าน้ าหมักได้ บางอย่าง
สามารถน าไปท าปุ๋ยหมักได้ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลเมืองโดนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ



ก่อนทิ้ง  สามารถที่จะน าขยะบางประเภทไปขายได้ บางประเภทน าไปท าน้ าหมัก บางประเภทน าไปท าปุ๋ยหมักได้ 
อีกท้ังยังเป็นการลดภาวะโลกร้อน ไม่ต้องก าจัดขยะโดยวิธีการเผาท าลายหรือฝังกลบ  แต่สามารถน าขยะ  ไปขาย
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  อีกท้ังยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้กับเด็กๆ ในชุมชนและครอบครัว  มีวินัยใน
การทิ้งขยะและคัดแยกขยะ  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงมติเห็น
ด้วยแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  ตามที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมก าหนดเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 
และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ได้กลา่วรายงานคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และได้เร่งรัดมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทาง “ประชารฐั” 
ระยะ ๑ ปี โดยใช้หลักการ ๓ Rs คือการ ใช้น้อย ใช้ซ้ าและน ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีเปูาหมาย เพื่อลดประมาณการ
เกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ ๕ นั้นอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๗ ภายใต้แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒ การก าหนด
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองคก์ารบริหาร   
ส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
ดังนี้ (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมือง  (๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย (๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนได้ตระหนักถึงความส าคัญ ของสภาพแวดล้อม ปัญหาเรื่องการ
ก าจัดขยะ และความสะอาดของแต่ละหมู่บ้าน แต่ละครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน
เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะเพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง  รวมถึงบริเวณท่ีสาธารณะให้มี
ความสวยงามอีกท้ังยังเป็นการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่อาจจะเกิดข้ึนและเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
และนโยบาย “จังหวัดสะอาด” จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมต าบลเมืองโดน” ขึ้น   
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการบรหิารจัดการขยะชุมช “จังหวัด
สะอาด”ให้กับประชาชนต าบลเมืองโดน 

๒. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
โดยหลักการ ๓Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 

๓.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้าน                      
และครัวเรือนของตนเองโดยชุมชนและเพื่อชุมชน  



๔. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง                         
และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้กับประชาชน ในหมู่บ้านและครอบครัว                
มีวินัยในการทิ้งขยะและคัดแยกขยะ  
๔.เป้าหมาย 

- เพื่อลดปริมาณขยะการเกิดขยะมูลฝอยในพื้นที่ต าบลเมืองโดนลดลงร้อยละ ๕   
- เพื่อให้ประชาชนในต าบลเมอืงโดนรู้จักการคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนทิ้ง 

๕.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗. สถานที่ด าเนินการ  
  หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จ านวน ๗ หมู่บ้าน  
๘. วิธีด าเนินการ 
 -  แต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนระดับต าบล 
 -  ประชุมคณะท างานเพื่อหาแนวทางในการจัดท าแผน 
 -  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

-  ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะ 
 -  ด าเนินการถ่ายทอดความรูใ้นการก าจัดขยะและคัดแยกขยะให้กับประชาชนในพื้นที่  
 -  สรุปผลการด าเนินงาน 
๙.  งบประมาณ   
 ๑๐๐,๐๐๐.- บาท   (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)   
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  ประชาชนต าบลเมืองโดนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายดา้นการบริหารจัดการขยะ
ชุมชน “จังหวัดสะอาด”  

๒.  เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
โดยหลักการ ๓Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ 

๓.  ประชาชนได้ดูแลสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านและครัวเรือนของตนเองโดยชุมชน                     
และเพื่อชุมชน  

๔ .  ประชาชนในต าบล เมื อ ง โดนมี คว ามรู้ ค ว าม เข้ า ใจ ในการคั ดแยกขยะก่ อนทิ้ ง                         
และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้กับประชาชน ในหมู่บ้านและครอบครัว                
มีวินัยในการทิ้งขยะและคัดแยกขยะ  
 
๒) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
๒. หลักการและเหตุผล 



 ปัจจุบันปุาในชุมชนต าบลเมืองโดนมีจ านวนลดน้อยลง เนื่องจากมีการบุกรุกท าลายปุาบริเวณท่ีเป็นที่โล่ง
หรือที่ที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่แน่นหนา ท าให้ชุมชนได้เสียพื้นที่ปุาไปโดยการขอคืนพื้นที่ปุานั้นท าได้ล าบาก เพราะชาวบ้าน
ที่บุกรุกได้ออกมาอ้างสิทธิ์ในการการถือครองที่ดินมานาน   ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาปุาในส่วนที่ยังคงเหลืออยู่และ
ปูองกันการบุกรุกเพิ่มจนหมดพื้นที่ปุา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ปุาไว้โดยการร่วมกันปลูกปุาและ
ก าหนดแนวเขตปุาที่มีอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุจึงได้จัดท าโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ  ขึ้น  

เพื่อให้ประชาชนในต าบลเมืองโดนได้ร่วมกันปลูกปุาในที่สาธารณะของชุมชน เพื่อปูองกันการบุกรุกทลาย
ปุาในชุมชน และเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของคนในชุมชนที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดทั้งสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนที่ได้ร่วมกันท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมของ
ตนเอง  เพื่อเป็นแบบอย่างของลูกหลานสืบต่อไป 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 ๒. เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชด าริในการด าเนินงานรณรงค์การปลูกปุา เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรน้ าและ
สภาพแวดล้อม 
 ๓.เพื่ออนุรักษ์ปุาชุมชน 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม    
 ๕.เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ คืนความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนแผ่นดิน  
 ๖. เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนต าบลเมืองโดน 
 ๗. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในเขตต าบลเมืองโดนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๘. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 
 ๙. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชุมชนต าบลเมืองโดน   
๔. เป้าหมาย 

หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอ
ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกันปลูกต้นไม้  จ านวน  ๑๐๐  คน  
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสถานีต ารวจ
บ้านหันห้วยทรายสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมาส านักงานเกษตรอ าเภอประทาย และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองคู 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗. สถานที่ด าเนินการ 
 พื้นที่ต าบลเมืองโดน 
๘. วิธีด าเนินการ 
  -  ขออนุมัติโครงการ 

- จัดท าโครงการ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96


-  ขอรับการสนับสนุนกล้าไมจ้ากศูนย์เพาะช ากล้าไม้หนองเต็ง-จักราช จังหวัดนครราชสมีา 
-  จัดซื้อต้นไม้/จัดเตรียมสถานที่ปลูก 

  -  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชนเข้ารว่มโครงการฯ 
  -  ด าเนินการปลูก ในพื้นที่ต าบลเมืองโดน  
  -  ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๙. งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)    
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

๒ .เป็นการสนองแนวพระราชด าริในการด าเนินงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา
ทรัพยากรดินทรัพยากรน้ าและสภาพแวดล้อม 

๓. การพังทลายของหน้าดินสองข้างทางลดลง เพิ่มพื้นที่ปุาไม้ของชุมชน 
๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

๕. เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ คืนความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนแผ่นดิน  

๖. เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนต าบลเมืองโดน 

๗. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก สามัคคี และการมีส่วนรว่มของประชาชนและลดโลกร้อน 
 

๓) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลเมืองโดน  
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลเมืองโดน 
๒.  หลักการและเหตุผล 

จากสภาพสั ง คม ในปั จ จุ บั นที่ เ ปลี่ ย นแปลง ไปมากท า ใ ห้ เ กิ ดปั ญหาต่ า งๆตามมา                               
อาทิเช่น  ปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเรื่องความรุนแรงในเด็กและสตรี ปัญหายาเสพติด                     
และปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ฯลฯ ซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สังคมควรให้ความส าคัญ  ซึ่ง
อาจจะเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมหรือความเปลี่ยนไปทางด้านจิตใจของคนในสังคม  คนสมัยก่อน                
จะมีคุณธรรมและศีลธรรมมากกว่าคนสมัยนี้   และขนบธรรมเนียมของสังคมไทยในสมัยก่อนผู้หญิงถูกอบรมเลี้ยงดู
ให้เป็นคนนุ่มนวล สงบเสงี่ยม ไม่หยาบกระด้าง เอาใจใส่และปรนนิบัติสามี ซึ่งเปรียบเทียบเหมือน               ช้าง
เท้าหน้า ภรรยาต้องเป็นผู้ตาม เมื่อถูกกระท ารุนแรง ผู้หญิงเองก็ไม่ต้องการเปิดเผยให้คนภายนอกได้รับรู้ เนื่องจาก
อับอาย และถือว่าความรุนในครอบครัวและความเชื่อและค่านิยม เรื่องบทบาททางเพศ ที่ฝั่งรากลึกมายาวนานใน
สังคมไทย ให้ความส าคัญกับเพศชายในฐานะผู้น า ท าให้เกิดแนวคิดที่ว่าผู้ชายมีอ านาจเหนือผู้หญิง ท าให้เด็กและ
ผู้หญิงมีคุณค่าน้อยกว่าผู้ชาย  และความเชื่อท่ีว่าภรรยาและบุตรเป็นสมบัติของสามี ท าให้ต้องถูกท าร้าย ทุบตี และ
ต้องอดทนอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ แต่ในสังคมยุคปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากยิ่งขึ้น กลุ่มสตรี ถือเป็นองค์กรภาค
ประชาชนที่มีความส าคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญรุดหน้า  หากได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ควบคู่กันไปแล้ว  จะบังเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและส่วนรวมในพื้นที่  สังคมไทยในอดีตผู้ชายมี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96


สถานะเหนือกว่าผู้หญิงทุกด้าน  ซึ่งในอดีตผู้หญิงจะถูกจ ากัดสิทธิในด้านต่างๆค่อนข้างมากแต่ในปัจจุบันสตรีได้รับ
การยอมรับจากสังคมมากยิ่งข้ึน และมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญมากข้ึน ทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคม  ทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเห็นได้จากการที่สตรีได้รับการเลือกให้เป็นผู้น าประเทศ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  และในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัวและต่อ
สังคมเช่นปัจจุบัน ท าให้สตรีต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
แสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับตนเองเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อีก
ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของสตรีให้ดียิ่งขึ้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลถือเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดองค์กรหนึ่ง              
และเพื่อพัฒนากลุ่มสตรีต าบลเมืองโดนให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของกลุ่มสตรี                   
ให้มีบุคลิกภาพ ที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้างทัศนคติที่เอ้ือต่องานบริการ ให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนให้ประสบความส าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดี                  
ในการแก้ไขปัญหาสังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานส าคั ญ                   
ของการพัฒนาประเทศต่อไป  อาศัยอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล                    
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  ( และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖  ปี  พ.ศ.๒๕๕๒ )  มาตรา ๖๗ (๖) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖  ให้เทศบาล               
เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑๐) การสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  จึงได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ต าบลเมืองโดน ขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อพัฒนาและสรา้งความเชื่อม่ันให้กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลัง ในการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเรจ็ตามเปาูหมาย 
 ๒. เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มสตรีได้เรียนรู้และน าความรูไ้ปพฒันาอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็ง ของกลุ่มใน
การบริหารงานและแก้ไขปัญหาและน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๓. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีในการที่จะ
บริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
๔.  เป้าหมาย 

 กลุ่มสตรีแม่บ้านภายในต าบลเมืองโดน จ านวน ๗ หมู่บ้าน จ านวนทั้งสิ้น  ๑๒๐ คน  
๕.  วิธีด าเนินการ 
 ๑. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 ๒. ติดต่อประสานงานวิทยากร 
 ๓. ติดต่อประสานงานผู้เข้ารว่มโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเปูาหมาย 
 ๔. ด าเนินการตามโครงการฯ   
         ๕. สรุปผลการด าเนินงาน 



๖.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗. สถานที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  
๘. งบประมาณ 
 จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  (- สามหมื่นบาทถ้วน- )                       
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑  กลุ่มสตรีแม่บ้านมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
 ๒. กลุ่มสตรีสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งในการ แก้ไขปัญหาและน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม 
 ๓ กลุ่มสตรีมีความรู้ ทักษะและขีดความสามารถต่อการพฒันาความเป็นผู้น าของสตรีในการที่จะบริหาร
จัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ 
 
๑.๓  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
๑.๑.๓ (๑) โครงการอบรมเยาวชนต าบลเมืองโดน 
๑. ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมเยาวชนต าบลเมืองโดน 
๒. หลักการและเหตุผล 

เยาวชนเป็นพลังที่ส าคัญในการพัฒนาสังคม  การพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลังส าคัญ                       
ของประเทศชาติจึงเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน   เช่น  ภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สถานศึกษา  องค์กรชุมชน  วัด  และประชาชนทั่วไป  ในลักษณะบูรณาการ  ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
สนับสนุน  และวางรากฐาน  และปลูกผังให้เยาวชน  เป็นก าลังส าคัญ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป  
โดยการให้เยาวชนได้เรียนรู้   กระตุ้นให้คิด  เสนอความคิดเห็น น าเสนออย่างเป็นระบบ  และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา   เช่น  การแก้ไขปัญหายาเสพติด  แก้ไขปัญหาโรคเอดส์  การแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัยอันสมควร                    
การเตรียมผู้น าชุมชนในอนาคต  ฯลฯ  การพัฒนาเพิ่มทักษะให้เยาวชนเหล่านี้ได้ให้เป็นผู้กล้าที่จะสร้างสรรค์
แสดงออกถึงความสามารถ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต  คิดดี ท าดีสามารถความรู้                    
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตนเองและเพื่อส่วนรวม ป ฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย                     
จะท าให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว                       
สามารถช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่โดยใช้ความรู้ที่ได้มาให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และเยาวชนยังเป็น              
ช่วงวัยที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต หากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้อง เยาวชนก็จะมีส่วนร่วมใน
การสะท้อนปัญหาและได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนมีเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง                      ซึ่ง
สังคม สามารถน าพลังที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้ ตลอดจนเป็นการปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชน
ในอนาคตได้ 



อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗            
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๗ ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้   (๖) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยาและ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑๐) การสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนได้ตระหนักถึงความส าคัญของพลังของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาหมู่บ้าน  ชุมชน ต่อไปในอนาคต จึงได้จัดท าโครงการอบรมเยาวชนต าบลเมืองโดน ขึ้น โดยผนึกพลังจากทุก
ภาคส่วน  ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้ครอบคลุมทุกด้าน  เพื่อสร้างพลังเยาวชนในการพัฒนา และเตรียม
สร้างผู้น ารุ่นใหม่ไว้ให้สังคม ชุมชน  หมู่บ้าน  ในอนาคตต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเตรียมเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวินัยจราจร 

๒. เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้  ความเข้าใจและรู้ เท่าทันในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดและโรคภัย                      
ที่เกิดมาจากยาเสพติด    

๓. เพื่อให้เยาวชนได้มีความปรองดอง  สมานฉันท์  ความรักความสามัคคี ในหมู่เพื่อนเยาวชน 
๔. เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนัก ต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการเสนอ                    

ความต้องการในการพัฒนาและมีภาวะผู้น า 
๕.เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนใน

สังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การปู องกันการติดเชื้อเอดส์ โรคที่ติดต่อ                   
ทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ 
๔.  เป้าหมาย 

เยาวชนในต าบลเมืองโดนจ านวน ๗ หมู่บ้าน จ านวน ๙๐ คน   
๕.  วิธีด าเนินการ 
 -  ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการจัดท าโครงการ 
 -  น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานรับผิดชอบแต่ละฝาุยและประชุมชี้แจง 
  -  ประสานงานขอความร่วมมือด้านสถานที่ด าเนินโครงการฯ 
 -  ด าเนินการตามโครงการ 

๑. กิจกรรมการให้ความรู้การรักษาศีล ๕ เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม 
๒. กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและการปูองกันและแก้ไขปัญหา                  

ยาเสพติด การปฏิบัติตามกฎจราจร 
๓. กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การปูองกันการติดเชื้อเอดส์ โรคที่ติดต่อ                   

ทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯ 
๔. กิจกรรมการทัศนศึกษาของเยาวชนต าบลเมืองโดน   



๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗. สถานที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน และทัศนศึกษานอกสถานที่ (ตามที่ อบต.ก าหนด) 
๘. งบประมาณ   
 จ านวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท        (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)   
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และมีส่วนรว่มในการพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน 
๒. เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและรู้เท่าทันในเรื่องของยาเสพติดและโรคภัยที่เกิดมาจากยาเสพติด 
๓. เยาวชนได้มีความปรองดอง  สมานฉันท์  ความรักความสามัคคี ในหมู่เพื่อนเยาวชน 
๔.เยาวชนเกิดความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และมีส่วนร่วมในการเสนอ                    

ความต้องการในการพัฒนา  และมีภาวะผู้น า 
๕. เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน                     

ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
๑๑.  การประเมินโครงการ 
 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการท าการประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบถามในการประเมินจากเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินโครงการมาพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข ในการด าเนินกิจกรรม
ครั้งต่อไป    
 

มิติที่   ๒   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๒.๑.๑(๑) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองโดน  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน



ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ 
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่
จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
           ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป  
           ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยต่อไป   
๓.  วัตถุประสงค์  
           เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร 
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๑.  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
          ๒.  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
          ๓.  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 



๖.  วิธีการด าเนินการ 
       ๑.  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
       ๒.  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
       ๓.  จัดตั้งคณะท างาน 
       ๔.  ประชุมคณะท างาน 
       ๕.  จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
       ๖.  ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
       ๗.  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
       ๘.  รายงานผลการด าเนินงาน 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
          ผลลัพธ์ 
            - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริต
ของบุคลากรในองค์กรได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๒.๒(๑) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ” 
๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “สรา้งความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้
 ๒. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 ๓. เพื่อเป็นการปูองกันการใช้จา่ยเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพสัดุ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 



 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าคูม่ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสด ุ
 ๒. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
 ๒. มีการปูองกันการใช้จา่ยเงนิ เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 ๓. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  
 
๒.๒.๒ (๑) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดอบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตาม
กฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่๖) พ.ศ.๒๕๕๒  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ต้อง



เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗  ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 ๒) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 ๓) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๔) เพื่อปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑) ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  สั่ง
การ 
 ๒) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ
 ๓) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๔) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑) ผลผลิต    
   - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน   



 ๒) ผลลัพธ์  
           - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
   - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
๒.๒.๓ (๑) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดา้นการจัดซื้อ – จดัจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ

จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองโดน จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน

ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 

คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เป็นไปอย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด

จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๑) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

 ๒) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๓) เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์   

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน และชุมชนต่างๆ ภายในพื้นที่ต าบลเมืองโดน 



๖. วิธีด าเนินการ 

 ๑) รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

 ๒) น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองโดน  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์  หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑) ผลผลิต 

  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๓ ช่องทาง 

 ๒) ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการ

ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

๒.๒.๓ (๒) โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม

อ านาจหน้าที่  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ อบต.และในการปฏิบัติหน้าที่นั้น



ต้องเปน็ไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาอบต. 

การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการ    สารธารณะให้แก่

ประชาชนในพื้นที่ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น 

ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด 

ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการ

ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบ

และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ประกอบกับจังหวัด 

แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ของตัวชี้วัดที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อประโยชน์ใน

ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้

ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓) เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 

 ๒) เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดย

ยึดประโยชน์สุขของประชาชน 

 ๓) เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 ๔) เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด 

ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จ านวน ๑ ครั้ง ต่อปี 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 

 พื้นที่ในเขตต าบลเมืองโดน 

๖. วิธีด าเนินการ 

 ๑) ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัด

ตามระเบียบพัสดุฯ 



 ๒) ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่ก าหนด 

 ๓) สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

 ๔) ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 

 ๕) ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 

 ๖) น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

 จ านวน  ๒๕,๐๐๐.- (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

๙. ผู้รับผิดชอบ  

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑) ผลผลิต 

  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองโดน จ านวน ๕ ฉบับ 

 ๒) ผลลัพธ์ 

  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๒.๓.๑(๑) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งเป็น

กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า การบริหารราชการ

ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจ

ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว

เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า



หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชน          

๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑)  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็ว 
          ๒)  เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
          ๓)  เพื่อปรับทัศนคติของประชาชนในด้านการให้บริการและผู้ที่มาติดต่อ 
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๑)  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          ๒)  จัดให้มีการประชมุคณะท างาน 
          ๓)  จัดท าประกาศกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

          ๔)  ด าเนินการจัดท ากิจกรรม  

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑)  ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
          ๒)  ประชาชนมีทัศนคติที่ดีในด้านการให้บริการ 
          ๓)  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐาน 
 
๒.๓.๒ (๑) มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อ
เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 



 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัด   หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด    
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 ๒) ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้ง 
 ๓) ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัด  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนส่วนราชการ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๒.๓.๒ (๒) มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ 
รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบใน
ขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองโดน  



จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายก ให้รองนายก และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    ได้ปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี
 ๒) เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๕ เรื่อง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑) รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา 
 ๒) ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก  ปลัด ปฏิบัติราชการแทน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ ๘๐ ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
๒.๔ การเชิดชูแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณแก่พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแยง่แข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไมว่่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในองค์กร องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดน  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนผู้กระท าความดี เพื่อ
ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น



แบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็น
รากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดน ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พนักงานส่วนต าบล/ลูกจา้งประจ า/พนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดนผู้ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ มีความเสียสละ และอุทิศเวลาให้ราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล/ลูกจา้งประจ า/พนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ยกยอ่งเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสือ่ช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 
 
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒.๕.๑ (๑)  มาตรการ การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้



กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจา้หน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จึงจัดท ามาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ที่ก าหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ
เป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑)  เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
          ๒)  เพื่อให้ทุกส่วนราชการน าไปยึดถือและปฏิบัติ 
          ๓)  เพื่อเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส           
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลง 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๑)  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างสว่นราชการกับผู้บริหาร 
          ๒)  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร 
          ๓)  ประชาสัมพันธ์ทกุส่วนราชการ           
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ทุกส่วนราชการใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
๒.๕.๑ (๒) มาตรการ การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
๒. หลักการและเหตุผล 



 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองโดน รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนขึ้น เพื่อ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 ๒) เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑) ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๒) จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 ๓) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๔) เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองโดน ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองโดน 
 



มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
๓.๑.๑ (๑) กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองโดน ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการ
รับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนขึ้น 
 ๒) เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ๓) เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  ๓.๑) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  ๓.๒) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  ๓.๓) ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  ๓.๔) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
๔. เป้าหมาย 
 ๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน ๑ แห่ง 
 ๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  
 จ านวน ๑ ชุด 
 ๓ ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๑ ฉบับ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๖. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
 ๑) จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ๒) เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 ๓) จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 



 ๔) จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๕) จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ๖) จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
๗. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 ๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 ๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน” 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้อง
มีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด า เนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการปูองกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในต าบลเมืองโดน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๖. วิธีด าเนินการ 



 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 
๓.๒.๑ (๑) โครงการจัดประชุมประชาคมต าบล/หมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดประชุมประชาคมต าบล/หมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

          เนื่องด้วยปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้ความส าคัญต่อการกระจายอ านาจและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ และบัญญัติให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการ
ปกครอง  การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง  และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่ได้แจ้งในข้างต้น  ก็
ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น มาตรา ๑๖ (๑๕) 
และ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒  ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน ตลอดจนการส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๗ (๑) (๖) มาตรา ๖๖  มาตรา ๖๗ (๓) (๖) แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
ประกอบกับความในมาตรา ๑๖ (๑๐) (๑๙)  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และโครงการบริหารงานราชการต้องเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการและ
ประโยชน์ของประชาชน 



  ดังนั้น ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการอีกทางหนึ่งด้วย 
๓.  วัตถุประสงค์  
          ๑.  เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะปัญหาและความต้องการ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลใน
การจัดท ารา่งแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          ๒.  เพื่อสรา้งความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาชมุชนของตนเอง 
          ๓.  เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของท้องถิ่น  โดยรับฟังความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยตรงในการน ามาปรับปรุงการให้บริการ  การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ต าบลเมืองโดนต่อไป 
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ประชาชนในเขตต าบลเมืองโดน จ านวน ๗  หมู่บ้าน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          เขตพื้นที่ใน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๖.  วิธีการด าเนินการ 
          ๑)  เสนอขออนุมัติโครงการ 
          ๒)  ประสานชุมชน 
          ๓)  จัดท าเวทีประชาคมเพื่อให้รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน  

๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 
          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑)  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในต าบล 
          ๒)  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชน 
          ๓)  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 
๓.๒.๑ (๒) โครงการ อบต. เคลื่อนที่  
๑.   ชื่อโครงการ  :  โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
๒.   หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ล้วนแล้วเป็นหน้าที่ส าคัญของ



องค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้ามากที่สุด   และเป็น
หัวใจส าคัญของการพัฒนา อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  ฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒   ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ   สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม   รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.  ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลของ อบต. การจัดท าแผนต าบลของ  อบต.  การจัดท างบประมาณ   การ
จัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้ประชาชนผู้เป็น
ตัวแปรส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน   ให้ได้รับทราบข่าวสาร   มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็น  และน าข้อมูลจากการ
ท าเวทีประชาคมดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ   ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว   องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดน  จึงได้จัดท าโครงการ อบต.เคลื่อนที่  พบประชาชน  ขึ้น   เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสาร   ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชนในท้องถิ่น   อย่างมีประสิทธิผล   
นอกจากนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน    ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ  คือ  กองคลังได้
ให้บริการรับช าระภาษีท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ  และกองช่างให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่   โดยประสานงานร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอประทาย   และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ส านักงานปศุสัตว์ฯ  ตลอดจนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมาแนะแนวการศึกษาให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษา   
ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร   ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วม
พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๑)  เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 ๒)   เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 
 ๓)   เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
 ๔)  เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการอื่น ๆ 
 ๕) เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนกลุ่มอาชีพ  บริการให้
ค าปรึกษาทางด้านการเกษตรและการปศุสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖)   เพื่อประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชน
ทราบ 
 ๗)  เพื่อสนองแนวนโยบายของรัฐตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 ๘)  เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพื้นที่ 
๔.  เป้าหมาย 
 ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จ านวน  ๗  หมู่บ้าน  
๕.  วิธีด าเนินการ 
 ๑)  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 



 ๒)  จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเพื่อวางแผนการให้บริการ  ออกค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๓)  ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 ๔)  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยใช้เสียงตามสาย  แผ่นพับประชาสัมพนัธ์                   
ส่งหนังสือแจ้งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นที่  
 ๕)  ออกพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนตามก าหนดการ  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 
  -  จัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   
  -  รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
  -  รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ และตอบปัญหา
ของประชาชน   
  -  สรุปชี้แจงและแถลงนโยบายของผู้บริหารให้ประชาชนทราบ 
  -  แนะแนวด้านการศึกษาต่อของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลเมืองโดน 
  -  ประชาสัมพันธ์การข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น ปศุสัตว์ฯ เกษตรอ าเภอ เป็นต้น 
๖.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗.  สถานที่ด าเนินการ 
 พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนเมืองโดน  จ านวน  ๗ หมู่บ้าน  
๘.   งบประมาณด าเนินการ 
 ๓๐,๐๐๐.- 
๙.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน    
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑)   ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดนจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
 ๒)  ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการการรับช าระภาษี 
 ๓).   ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที 
 ๔)  ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๕)  ประชาชนเกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
 ๖)  ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานอื่น ๆ  ที่มาให้บริการ   
 
๓.๓.๒ (๑) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/รอ้งทุกข์ทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจา้หน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปดิโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ



กฎหมายที่ถูกตอ้ง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเครง่ครัดลดปัญหาทุจริต 
 ๒) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอยา่งถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 ๓) เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
รว่มตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
๔. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้รอ้งเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

๖. วิธีการด าเนินการ 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๙. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑) การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 ๒) ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข ์
 
๓.๓  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๓.๑ (๑) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๑  องคก์รจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และขอ้ ๙ ก าหนดให้มีองคก์รและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดท า
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขึ้น 



๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต. ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคม  และคณะกรรมการพัฒนาก าหนดด้วยความถูกตอ้ง โปร่งใส และสุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เพื่อเป็นองค์กรในการ
ยกรา่งหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา อบต. และร่างแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา 
อบต. ความตอ้งการของประชาคมและชุมชนในเขตต าบลเมืองโดน ด้วยความถูกตอ้ง โปร่งใส สุจริต และให้
ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
๓.๓.๑ (๒) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในดา้น
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผา่นการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองโดนอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชน และส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผา่นการประชาคม) ให้มีส่วนกับมาตรการการ
ปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย 
 ประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๗ หมูบ่้าน 



๕. วิธีการด าเนินการ 
 ๑) ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
โดนอย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลในหลายๆ ส่วน เช่น ให้
ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ วา่ด้วยการพัสด ุเช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ฯลฯ 
 ๒) มีการฝึกอบรมหรือแนะน าตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสด ุเพื่อ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
 ๑) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองโดน 
 ๒) ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
๔.๑.๑ (๑) โครงการจัดท ารายงานการคบคุมภายใน 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดท ารายงานการคบคุมภายใน  
๒.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
          ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  
ก าหนดให้หน่วยรับติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
          ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนจึงได้
จัดท าโครงการจัดท ารายงานการคบคุมภายในขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 
          ๑)  เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
          ๒)  เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 



          ๓)  เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
          ๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
          ๓.  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
          ๔.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 
          ๕.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพื่อจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักงานปลัด อบต.เมืองโดน 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑)  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          ๒)  ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
          ๓)  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่



ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึง
ไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม
ทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ 
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 
 ๒) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
๔. เป้าหมาย 
 เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๒) ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองโดน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓) การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 ๔) รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
๖. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ระยะเวลา ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๒) กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๓) ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๔) มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๕) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
 
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
๔.๒.๑ (๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้  ประโยชน์

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่
ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 



 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
๔. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๕. วิธีการด าเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 
๙. ตัวช้ีวัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองโดนท าให้เกิดความโปร่งใส   
 
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
๔.๓.๑ (๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการ
หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ได้ด าเนินการเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ



ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 ๒) เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 ๓) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๑) ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณ ี
 ๒) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเอง 
 ๓) แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดย
ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 ๔) งานบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 ๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 



 ๓) การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
๑๑. ตัวช้ีวัด 
 จ านวนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ได้รับความรู้ในการ
ฝึกอบรม  
 

๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท า
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภากับฝุายบริหาร และที่ส าคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน เรื่องต่างๆ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลใน
การบริหารงาน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑)  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม
ในการท างาน 
 ๒) เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 ๓) เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๕. พื้นที่ด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๖. วิธีด าเนินงาน 
 ๑) แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ   
 ๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 



 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
 

๔.๔  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
๔.๔.๑ (๑) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 ๒) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่ในเขตต าบลเมืองโดน 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑) ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 ๒) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 ๓) จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 ๔) บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 ๕) เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 



 ๒,๐๐๐.- บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑) จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดน้อยลง 
 ๒) น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

 เรื่อง   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 *************************************** 

 

                  ตามที ่ส านักงาน ป.ป.ช.ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต โดยวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท า

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) และเพื่อให้เป็นไป 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีนั้น บัดนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติ การปูองกันการทุจริต ๔ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    

        ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๕   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐                       

 
   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


