คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
ที่ 26/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-------------------------------ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นและคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในการ
แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุ จ ริ ต จึ ง มอบหมายให้ ส ำนั ก งาน ป.ป.ช.ดำเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม ท้ อ งถิ่ น ปลอดทุ จ ริ ต ซึ่ ง เป็ น โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนักงาน ป.ป.ช.จึงดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น แสดงเจตจำนงทางการเมือ งในการต่ อต้ านการทุจ ริต อย่า งเป็ น รูป ธรรม ด้ วยการจั ด ทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ 2
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ อันเป็นนวัตกรรมการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก เพื่อสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(สำนักงาน กกต.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ฯลฯ
เพื่ อให้ เกิด การบริ หารงานด้ วยความโปร่ง ใส มีค วามเข้ม แข็ ง ในการบริห ารราชการตามหลั ก
ธรรมาภิบาล จนเกิดการปรับเปลี่ยนวัฒ นธรรมทางการเมืองของประชาชนไปสู่วัฒ นธรรมการมีส่วนร่วมและ
ต่อต้านการทุจริตในที่สุด รวมทั้งยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนอันเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอแต่งตั้งคณะทำงาน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
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นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
2. วางแผน จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4. จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-25. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงเห็นควรเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
กับสภาพขององค์กร นั้น ๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. ๒๕60

(นายลำพึง เป้ป้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ.๒๕๖0 – ๒๕๖4)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

คำนำ
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น
ทุกปี ประกอบกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้อ งกั น และแก้ไขปั ญ หาการทุ จริต ประพฤติมิ ชอบในส่วนราชการและหน่ วยงานของรัฐ โดยมุ่ง เน้ น การสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุ กภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส
และมีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ในการจัดทำแผนปฏิบัติก ารป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริตขององค์ การบริห ารส่วนตำบล
ดงดินแดง ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมุ่ง
ส่ง เสริม การสร้างจิ ตสำนึ กและค่ านิย ม ให้ ข้าราชการฝ่ายการเมื องและฝ่ายประจำ ปฏิ บัติ ราชการตามหลั ก
ธรรมาภิบาล มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนในการตรวจสอบ ติดตาม
ควบคุม การใช้อำนาจพร้อมกับพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติราชการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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บทนำ
ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้
เห็ นชอบยุ ท ธศาสตร์ชาติ ว่าด้ วยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
เน้นให้ทุกภาคส่วน ต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงเข้ามา
มีส่วนร่วม เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง มีการจัดทำแผนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงมาประยุกต์เป็นแนวทางในการดำเนินการตามพันธกิจ โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564
ใช้เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร
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หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –
2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการ
ทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบายยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นาระบบป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ปฏิ รู ป กลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต และยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่ วนตำบลดงดินแดง จึง ได้ตระหนั กและให้ ความสำคัญ กับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่ านโครงการ/
กิ จ กรรม/มาตรการต่ า งๆ ที่ เป็ น รู ป ธรรมอย่ างชั ด เจน อั น จะนำไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
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วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน
1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. เพื่อส่งเสริม เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ปฏิบัติราชการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อส่ งเสริม บทบาทการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติ ดตามตรวจสอบการทุ จริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒ นาเครือข่ายในการติดตาม และตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง
4. เพื่อให้มีระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบ มิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม
จริยธรรม ของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
1. ข้าราชการฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสำนึก ในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ
ทุกฝ่าย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ประสานความร่วมมือภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ประโยชน์ของการจัดทำแผน
1. ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เพื่อประชาชนมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
2. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสใน
การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต
4. ประชาชนมีจิตสำนึกในการเห็นประโยชน์และเฝ้าระวังการทุจริตขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4
4
แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
มิติ

ภารกิจตามมิติ

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-โครงการเสริมสร้าง 10,000
10,000
10,000
10,000
คุ ณ ธรรมจริย ธรรม
ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการของผู้บริหาร
ส ม า ชิ ก ส ภ า
ข้ า ราชการลู ก จ้ า ง
และพนักงานจ้าง
- โครงการมีส่วนร่วม 30,000
30,000
30,000
30,000
ในการป้ อ งกั น การ
ทุจริต
10,000
10,000
10,000
-โครงการอนุรักษ์ 10,000
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

1. การสร้างสังคม 1.1 ก า ร ส ร้ า ง
ที่ ไม่ ท น ต่ อก าร จิต สำนึ ก และความ
ทุจริต
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร
การเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ าย ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น
และฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1 .2 ก า ร ส ร้ า ง
จิตสำนึก และความ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
ต ะ ห นั ก แ ก่ เ นื่ อ ง ม า จ า ก
ประชาชนทุ ก ภาค
พ ร ะ ร า ช ด ำ ริ
ส่วนในท้องถิ่น

สมเด็ จ พระเทพ
รั ต น ร าช สุ ด าฯ
ส ย าม บ ร ม ร าช
กุมารี

1 .3 ก า ร ส ร้ า ง
จิตสำนึก และความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน
รวม
2 . ก าร บ ริ ห าร 2.1 แสดงเจตจำนง
ร า ช ก า ร เ พื่ อ ทางการเมืองในการ
ป้องกันการทุจริต ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ
2.3 มาตรการ การ
ใช้ ดุ ล พิ นิ จ และใช้
อ ำน าจ ห น้ าที่ ให้
เป็นไปตามหลักการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บ้านเมืองที่ดี

10,000
10,000
10,000
- สร้างภูมิคุ้มกันแก่
เด็ ก แ ล ะ เย าว ช น
ตำบลดงดินแดง “โต
ไปไม่โกง”
จำนวน 4 โครงการ
- จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ก าร ป้ อ ง กั น แ ล ะ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ปราบ ปรามการ
ทุจริตภาครัฐ
- สร้างความโปร่งใส
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ใน ก า ร พิ จ า ร ณ า งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
-การลดขั้นตอนการ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ปฏิบัติงาน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

2 .4 ก า ร เชิ ด ชู
เกียรติแก่หน่วยงาน/
บุค คลในการดำเนิน
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น
ให้เป็นที่ประจักษ์
2.5 ม า ต ร ก า ร
จั ด การในกรณี ได้
ทราบ หรื อ รั บ แจ้ ง
หรื อ ตรวจสอบพบ
การทุจริต
รวม
3. การส่งเสริม
3 .1 จั ด ให้ มี แ ล ะ
บทบาทและการมี เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ส่วนร่วมของภาค ข่าวสารในช่องทางที่
ประชาชน
เป็ น ก า ร อ ำ น ว ย
ค วาม ส ะ ด ว ก แ ก่
ประชาชนได้ มี ส่ ว น
ร่ ว มตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ร าชการตาม
อำนาจหน้ า ที่ ข อง
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ ทุ ก
ขั้นตอน
3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ต อ บ ส น อ ง เรื่ อ ง
ร้อ งเรี ยน/ร้ อ งทุ ก ข์
ของประชาชน
3.3 การส่ง เสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริ ห ารกิ จ การของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ม อบ ป ระกาศ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
เ กี ย ร ติ คุ ณ แ ก่ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
คณ ะกรรม การ
ชุมชน
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ร้องเรียน
จำนวน 5 โครงการ
- สื่อประชาสัมพันธ์

100,000

100,000

100,000

100,000

- จั ด เวที ป ระชาคม
ระดับตำบล

30,000

30,000

30,000

30,000

- อ บ ร ม พั ฒ น า
คุณ ภาพแผนพัฒ นา
และบูร ณาการแผน
ชุมชน 4 ปี

30,000

30,000

30,000

30,000

จำนวน 3 โครงการ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไลในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

4.1มมีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมิการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได้

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
หมาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
เหตุ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-จั ด ทำรายงานการ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ควบคุมภายใน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

- รายงานผลการใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
จ่ายเงินให้ประชาชน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ได้ทราบ
- ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ 250,000 250,000 250,000 250,000
ศึกษาดูง านเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการ
ท ำงาน ข อ ง ค ณ ะ
ผู้ บ ริ ห าร ส มาชิ ก
สภาฯ อบต. ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง
- เฝ้าระวังการ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
คอร์รั ป ชั น โดยภาค งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ประชาชน

รวม

จำนวน 4 โครงการ

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ ความเป็น
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน และสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับ
กระแสโลกาภิวัฒน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้ าที่ ของรัฐ” ซึ่ง ได้รับ มอบหมายภารกิจ ในการ
ให้บ ริการสาธารณะแก่ป ระชาชนใช้อ ำนาจที่ ได้รับ อย่างซื่อ สัตย์ ต้อ งดู แล จั ดการตัด สินใจเกี่ ยวกับ การให้ บริก าร
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์ก รเพื่อเป็น
ต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลั กการและเหตุ ผลดั งกล่าว องค์ก ารบริห ารส่ วนตำบลดงดิ นแดง จึง เห็น ความสำคัญ ในการพั ฒ นา
บุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อปลู กจิตสำนึ กให้ ผู้บริห าร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ ลูก จ้าง และพนักงานจ้างขององค์ก าร
บริหารส่วนตำบลดงดินแดง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม และสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีข ององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย / ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ

จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม
6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดในพื้นที่ตำบลดงดินแดง
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดำเนินการ
50,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
10. ตัวชีวัด/ ผลลัพธ์
10.1 ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา อบต. ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง และพนั ก งานจ้ า ง มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เข้ าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการ
ปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการสร้าง
สัง คมแห่ ง คุ ณ ธรรมและสมานฉัน ท์ สร้า งประโยชน์ แ ก่ ค รอบครัว และประเทศชาติ รู้จั ก การให้ แ ละเสี ย สละเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
1. ชื่อโครงการ
โครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ ความเป็น
บุ ค ลากรหรื อ ทรั พ ยากรบุ ค คลในองค์ ก รเป็ น รากฐานสำคั ญ ยิ่ ง ในการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไป
สู่ ค วามสำเร็ จ ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล องค์ ก รนั้ น ๆ ย่ อ มประสบความสำเร็ จ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มี
ประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อรับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆ แล้วย่อมสามารถแสดงบทบาท
นั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่
มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรนั้ นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า
นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้ องค์กรนั้นๆ
ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การ
ทำงานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่บทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท
เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้มาขอรับบริการหรือรักษา

ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนำพาองค์กรหรือหน่วยงาน มุ่งไปสู่ความเจริญ ก้าวหน้ามาก
ยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส มีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง จึงได้จัดทำโครงการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ตลอด
ทั้ ง ประชาชนทั่ ว ไปให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา สามารถนำมาประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติง านให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มา
ขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
3.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง
3.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้
มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
3.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบ ทบาทในการปลูกจิ ตสำนึ กมีคุณ ธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
4. เป้าหมาย / ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ชี้แจงรายละเอียด และวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ
6.2 จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
6.3 เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิ ด
ความเหมาะสม
6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6.5 ประเมินผลโครงการฯ
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดำเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
10. ตัวชีว้ ัด/ ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อ
การทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
1.2 การสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. หลักการและเหตุผล/ ความเป็น
ปัจจุบันการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ถือว่ามีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชากรในอนาคตเป็น
อย่างยิ่ง พันธุกรรมพืชถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของทรัพยากรเหล่านี้อาจจะสูญหายไป เนื่องจากความไม่รู้ของมนุษย์ในการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ การ
จำแนกและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจึงมีบทบาทสำคัญ ที่จะดำรงทรัพยากรนี้ให้ยั่งยืนและถูกต้องตามหลักวิชาการ
แต่อย่างไรก็ตาม บางครั้งเราก็ไม่สามารถจำแนกพืชได้ถูกต้อง และตลอดไป ดังนั้นการรู้จักใช้ทรัพยากร อย่างชาญ
ฉลาด ให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนมากที่สุด และใช้ได้เป็ นเวลายาวนานที่สุด โดยต้องให้สูญ เสียทรัพยากรโดยเปล่า
ประโยชน์ น้อยที่สุด และจะต้อ งกระจายการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรโดยทั่วถึง กัน ด้วย ซึ่ง ถือเป็น การอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางพันธุ์พืชที่สำคัญของประเทศที่จำเป็นยิ่ง เพื่อให้อยู่คู่กับเราตลอดไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งทรงพระราชดำริเป็นครั้งแรกในปี 2536 โดยส่วนหนึ่ง
ของพระราชดำริบ างประการเกี่ย วกับ การอนุ รักษ์ พันธุกรรมพืช คือ "การสอนและอบรมให้ เด็ก มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พืชพรรณ นั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษา
และอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย
เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"
ดังนั้น เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริ และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร
ทางพันธุกรรมพืชที่สำคัญ คณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ได้เล็ง เห็นความสำคัญ ดังกล่าว จัดทำ
“โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้น
แก่นักเรียน เยาวชน ชุมชนและบุคคลผู้สนใจ ให้มีจิตสำนึกอันดี เข้าใจถึงความสำคัญ รู้สึกหวงแหน และเห็นประโยชน์
ของพันธุ์พืช จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออนุรักษ์และปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท้องถิ่นและพืชพันธุ์ดีและหายากของตำบลดงดินแดง
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
3.3 เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตำบลดงดินแดง
34 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ผ่านกระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญ และ
ประโยชน์ของพันธุกรรมพืชในชุมชนให้กับนักเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนทั่วไป
3.5 เพื่อสามารถนำพันธุกรรมพืชในท้องถิ่นถ่ายทอดภูมิปัญญาและต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว
หวาน งานศิลปะ งานฝีมือ หรือวิถีเกษตรกรในงานสวน โดยไม่ต้องอาศัยตำราวิชาการใดๆ

3.6 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4. เป้าหมาย
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนและนักเรียนไม่น้อยกว่า 25 คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 25 คน
- ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนผู้สนใจไม่น้อยกว่า 50 คน
4.2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพันธุ์พืชในชุมชน
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ พร้อมช่วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการที่ชุมชนมีบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดี
4.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพันธุ์พืชในชุมชน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5. วิธีดำเนินการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปัจจุบันมีกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน 8 กิจกรรม ดังนี้
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
2. กรอบการใช้ประโยชน์
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
3. กรอบการสร้างจิตสำนึก
4. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ
2. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนดำเนินงาน
3. จัดกิจกรรมให้ครอบคลุม ตามกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน
8 กิจกรรม
4. ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามโครงการ
5. ประเมิลผลความพึงพอใจ
6. ระยะเวลาในการดำเนินการ

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณในการดำเนินงาน
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เยาวชนและประชาชนในชุมชนบางคนทีมีส่วนร่วมเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พันธุ์พืช ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในทรัพยากรของท้องถิ่น
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพันธุ์พืชที่สามารถไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
3. เด็กและเยาวชนเกิดความหวงแหนและเห็นถึงความงดงามของพืชธรรมชาติ
4. หน่วยงานภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมที่เน้นการมีส่วนร่วมและประโยชน์
ของชุมชนโดยแท้จริง
1.3 การสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1. ชื่อโครงการ
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนตำบลดงดินแดง “โตไปไม่โกง”
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปั จจุบั นการทุจริต คอร์รัป ชั่นเป็น ปัญ หาที่ท ำลายสัง คมอย่ างรุน แรงแลฝัง รากลึ ก เป็ น ปัญ หาที่สะท้อ น
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยม
ในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 70 ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (7) 71 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ พระราชบัญญั ติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงพิ จารณาเห็นความสำคัญ ของปัญ หาดัง กล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนตำบลดงดินแดง“โตไปไม่โกง” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่ง จะ
เป็นรากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นใน
ความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
ตระหนักรู้และคำนึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทำใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่ งเสริมให้เด็ก และเยาวชนมีจิต สาธารณะ และพร้อมที่ จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่ อรักษา
ประโยชน์ส่วนร่วม
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตำบลดงดินแดง
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้มา
ปรับใช้กับตนเองและสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดำเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
7. งบประมาณดำเนินการ
10,000.- บาท
8. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจรติคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ
ปัจจุบั น ที่ใช้อยู่ เป็น ฉบั บที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึง ปี 2564 ซึ่ง มุ่ง สู่การเป็ นประเทศที่ มีม าตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทั ดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ไม่ น้อ ยกว่าร้อ ยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่ ง การที่ร ะดับ คะแนนจะสูง ขึ้ น ได้ นั้ น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจ่ายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
รัฐจะต้องให้ความ
เป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบ
กฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และ
มากว่าคนทำงานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาใน
เรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่
นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็น ชัดเป็นธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบั ติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์แก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดำเนินการ
เขตตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมื อ งในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริต ของผู้บ ริห ารองค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์การบริห ารส่วนตำบลดงดินแดง มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ได้
- ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
1. 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติง านเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญ ชา ประกอบกับประกาศกรรมการข้าราชการพนักงานส่วน
ตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
5. พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเทศบาลตำบลโพตลาด
แก้ว โดยแต่ ง ตั้ง ปลัดองค์การบริห ารส่วนตำบลดงดิ น แดง เป็ นประธานกรรมการ และหัว หน้ าส่วนราชการเป็ น
กรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการพิ จารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นข้ าราชการองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลดงดิ น แดง
โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงดินแดง ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ดงดิน
แดง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบั ญ ชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดิน
แดง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
2.3มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน”
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กำหนดให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
จึง ได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นสำคัญ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงดินแดง
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
4.5 ผู้บังคับบัญชามองอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง รองนายกฯ หรื อปลัด อบต. ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำ
แผนทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ
4.5รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก อบต. และผู้บริหารทราบ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สำนัก ในองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทำให้ ภ าพลัก ษณ์ ขององค์ การบริห ารส่ วนตำบลดงดิ นแดง เปลี่ ยนไปในทิศ ทางที่ดี ขึ้น และทำให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“มอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 178
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 4,640 คน ครัวเรือนจำนวน 1,655 ครัวเรือน ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่ นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและ
แก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จำนวน 11 ชุมชน เพื่อให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนู ญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุ ทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่บัญ ญัติ ให้ประเทศไทยมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา
50 วรรคท้าย การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 50 (9) กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่อื่นตามที่
กฎหมายบัญ ญั ติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและพระราชบัญ ญั ติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (16) กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่ 29
ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุ มชนต่างๆ ทำ
หน้าที่ในการประสานงานกับ อบต. และหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดทั้งการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในชุมชน
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่ มาจากการเลือ กตั้ง จากประชาชนในแต่ละชุมชนต่างอุ ทิศเวลา แรงกาย
แรงใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับ อบต. มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตในการเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ดั ง นั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลดงดิ น แดง จึ ง ได้ จั ด ให้ มี กิ จ กรรมการมอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก่
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ
ชุมชนมาด้วยดี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญและ
กำลังใจ
4. เป้าหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการ
ดำรงตำแหน่ง จำนวน 11 ชุมชน
5. พื้นที่ดำเนินการ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
6.2 จัดทำประกาศเกียรติคุณ
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน
7. ระยะเวลาดำเนินการ

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )
8. งบประมาณดำเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปี ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
10.2 ผลลัพธ์
- คณะกรรมการชุมชนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือนร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงดิ น แดง รวมถึงจั ด ทำคู่ มื อ ดำเนิ น การเรื่ องร้อ งเรี ยนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลดงดิ น แดง ขึ้ น เพื่ อ
ดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิ บัติให้เป็น
แนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ

3.2 เพื่ อจัดให้ มีมาตรการจัด การในกรณี ไ ด้รับทราบหรือรับ แจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจ ริต เป็น ไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
6.3 จัดประชุม ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบั ติงานและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดงดินแดง ให้ผู้รับ บริการ ผู้ มีส่วนได้เสียคู่สัญ ญา ประชาชนทั่ วไป หน่ วยงานภายนอกตลอดจนบุ คลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลดงดินแดง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“โครงการสื่อประชาสัมพันธ์”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดำเนินงานผ่านสื่อ
การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับ
กิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วม
รับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้ นๆ
การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและ
ให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ให้ประชาชนได้รับทราบโดย
ผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อย่างถูกต้องและ
โปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล สื่อมวลชนและประชาชน
4. เป้าหมาย
เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
อย่างกว้างขวาง

4.1 จัดทำวารสารรายงานประจำปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การดำเนินงานของ อบต.
4.2 จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร
4.3 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน
4.4 จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของ อบต.
4.5 จัดทำภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์
4.6 จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
4.7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
4.9 จัดทำของที่ระลึก
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่
4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4.13 จัดทำ spot
4.14 เสียงตามสาย
4.15 อื่นๆ
5. พื้นที่ดำเนินการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดำเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมนำเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดำเนินการ
100,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เป็นตัวชี้วัด โดยกำหนดตัวชี้วัด
ดังนี้
- ประชาชนได้รับทราบเจ้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล และมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีกระบวนการจัดทำ ทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำ
แผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีง บประมาณ
2561 เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ประจำปี พ.ศ.2561 – 2564
รวมถึงการนำเข้าบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณของ อบต. ในปีถัดไป สำนักงานปลัด งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง จึงได้จัดให้มีโครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.
2561 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้นำชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต.
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่ อ ฝึ ก ให้ ป ระชาชนได้ ร่ ว มกระบวนการ ร่ ว มคิ ด ร่ ว มทำ ร่ ว มแก้ ปั ญ หา และส่ ง เสริ ม ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
3.6 เพื่ อให้ป ระชาชนมีส่วนร่วมในการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริตการปฏิบั ติราชการขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จำนวน 11 ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงดิน แดง สำหรับ ให้ ป ระชาชนได้ แสดงความคิด เห็ นให้ ได้ มาซึ่ ง แผนงานของชุ มชน เพื่ อนำมาบรรจุไ ว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
6.5 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.8 จัดทำแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

7. ระยะเวลาดำเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จำนวน 11 ชุมชน ระหว่างเดือน
มีนาคม – เมษายน 2561
8. งบประมาณดำเนินการ
30,000.- บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี อบต.
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“อบรมพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาและบูรณาการแผนชุมชน 4 ปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
สำคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุม ชน สร้างแผนชุมชนขึ้น มาด้วยตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแม่บทชุมชนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทำงานเพื่อต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง
กำหนดทิศทางของตนเอง กำหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทำให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒ นธรรมดั่งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทำให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแก้ ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสาน

กับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสำคัญ ในการแก้ไขปัญ หาที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้
4. เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
5. วิธีดำเนินการ
5.1 ประชุมผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน
5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกำหนดการ
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาการดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)
7. งบประมาณดำเนินการ
30,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของ
คนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลานสามารถหา
แนวร่วมในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“จัดทำรายงานการควบคุมภายใน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
กำหนดให้ ห น่ ว ยรั บ ตรวจติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในที่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ รายงานต่ อ ผู้ ก ำกั บ ดู แ ลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว จึงได้มีการ
จัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด เป็นประจำทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 2 .
เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ทราบ ตามแบบที่
ระเบียบฯ กำหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามกำหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
5. พื้นที่ดำเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
6. วิธีดำเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ มภายใน ระดั บ หน่ วยงานย่อ ย ดำเนิ นการประเมิ น
องค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม เพื่อจัดทำ
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
4.2 การสนั บ สนุ นให้ ภาคประชาชนมี ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบั ติ หรือ การบริหารราชการตามช่ อ งทางที่
สามารถดำเนินการได้
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้ทราบ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิ บั ติ งานด้ า นการคลั ง เป็ น การทำงานที่ ต้ อ งอาศั ย ระเบี ย บกฎหมาย หนั ง สื อ สั่ ง การ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
การบริหารการเงินการ
คลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงาน
การเงิน จากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกไม่ พ อข้ อบกพร่ อ งมี กระบวนการทางการคลั ง ที่ เปิ ด เผยข้ อมู ล อื่ น ต่ อ
ประชาชน

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทำงาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
6. วิธีดำเนินการ
จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม โดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และ
จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2561 และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด

10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลและการศึกษาดูงาน”
2.หลักการและเหตุผล
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เป็นองค์กร
สำคัญในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร การท่องเที่ยว การป้องกันโรค
และระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมถึงสิทธิของบุคคลในการรับทราบและเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของทางราชการ ฯลฯ นั้น
ด้วยปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทาง
และจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือทำให้
เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะของชุมชนในท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถบริหารจัดการได้ด้วยศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานะการคลัง
และความร่วมมือของคนในชุมชน โดยรัฐบาลได้จัดทำโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้ร่วมมือกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
ที่สาธารณะ ถนนสายหลัก สายรอง
และได้ มี ก ารรณรงค์ ต ามมาตรการ 3R ได้ แ ก่ Reduce เป็ น การลดปริ ม าณขยะในครั ว เรื อ น สำนั ก งาน สถาน
ประกอบการให้มีขยะที่น้อยลง เน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อลดปริมาณขยะ Reuse เป็น
การนำสิ่งของมาใช้ซ้ำอีก เพื่อไม่ให้มีการผลิตขยะเพิ่มมากเกินความจำเป็น ทำให้มีจำนวนขยะเกิดน้อยที่สุด Recycle
เป็นการนำเอาขยะที่ทิ้งแล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมาตรการดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจึงจะสามารถลดปริมาณขยะลงได้สำหรับการจัดการขยะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เนื่องจากเป็นบริการสาธารณะอีกชนิดหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
จัดบริการให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้น ดังนั้น การดูแลทำความสะอาดตามถนนสายหลัก สายรองและที่สาธารณะใน
ชุมชน จึงเป็นบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะในเบื้องต้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการ
ด้วยตนเองได้โดยใช้บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณปกติขององค์กรส่วนท้องถิ่น ประกอบกับจังหวัดลพบุรีได้มี
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนั้น การดูแลรักษาความสะอาด จึงเป็น
การส่งเสริมสนั บสนุนยุทธศาสตร์การพัฒ นาจั ง หวัด เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย พลังงาน
ทดแทน ท่องเที่ยวอารายธรรม มุ่งสู่เมืองแห่งความสุข”

คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน มี
หน้ าที่ ส ำคั ญ ในการปฏิ บั ติงานให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ กฎหมาย อำนาจหน้ าที่ แ ละการให้ บ ริก ารสาธารณะแก่
ประชาชน เป็นบุคลากรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปต่อยอดปรับใช้
กับประชาชนในหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบ จึง จัดให้มีการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ เกี่ย วกั บ อบรมให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ด้ านการบริห ารจั ด การองค์ ก ร,ด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม,ด้านส่งเสริมการตลาดและแหล่งท่ องเที่ยว,ด้านส่ง เสริมกลุ่มอาชีพ เพิ่ มรายได้ ลดรายจ่าย,ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น,แนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชุมชนและการนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในองค์กร
3.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายจังหวัดลพบุรี ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ”
ประเทศไทยไร้ขยะ” ให้สามารถสร้างกลุ่มธนาคารขยะและเกิดสวัสดิการต่าง ๆ จากการบริหารจัดการขยะ
๓.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวนโยบายส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคต่อท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
๓.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลดง
ดินแดงได้อย่างประสิทธิภาพ
๓.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
สร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกัน
๓.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ชุมชน
การบริหารจัดการขยะ จำนวน ๕0 คน
๕. วิธีการดำเนินการ
๕.๑ จัดประชุมชี้แจงโครงการเพื่อเตรียมจัดงานมอบหมายหน้าที่และแต่งตั้งคณะทำงาน
5.2 เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติผู้บริหารตามลำดับ
๕.๓ ติดต่อประสานสถานที่ฝึกอบรมดูงาน,วิทยากร,วัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำร่อง

๕.๔ การคลังดำเนินการด้านพัสดุจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบฯ
๕.๕ ดำเนินการตามโครงการฯ ฟังการบรรยาย ลงพื้นที่ศึกษากลุ่มงานต่าง ๆ
๕.๖ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ
๖. ระยะเวลาดำเนินการสถานที่ดำเนินการ
งบประมาณปี พ.ศ.2561 (เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561)
7. งบประมาณ
เบิกจ่ายจากงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง งบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลและการศึกษาดูงาน ตั้งไว้
๒5๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.๑ สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ”ประเทศไทยไร้ขยะ” และสร้างกลุ่มธนาคารขยะกลุ่มผู้นำ
ในการบริหารจัดการขยะนำร่องและมีสวัสดิการต่าง ๆ จากดอกผลที่ได้ จากการบริหารจัดการขยะ
9.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ น ประมุ ข ในระบบรั ฐสภา การบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี แ นวทางการขั บ เคลื่ อ นปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
แนวนโยบายส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคต่อท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
9.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงดิน
แดงอย่างประสิทธิภาพ
9.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีมนุษย-สัมพันธ์
ที่ดีในการทำงานร่วมกัน
9.5 ผู้เข้ารับการอบรมนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ปรับใช้ในการปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.6 ผู้เข้ารับการอบรม ถ่ายทอดความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน ณรงค์ตามมาตรการ

3R ได้แก่ Reduce เป็นการลดปริมาณขยะในครัวเรือน สำนักงาน สถานประกอบการให้มีขยะที่น้อยลง เน้นการใช้
วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อลดปริมาณขยะ Reuse เป็นการนำสิ่งของมาใช้ซ้ำอีก เพื่อไม่ให้มีการผลิต
ขยะเพิ่มมากเกินความจำเป็น ทำให้มีจำนวนขยะเกิดน้อยที่สุด Recycle เป็นการนำเอาขยะที่ทิ้งแล้วนำมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถลดปริมาณขยะลงได้
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุ กภาคส่วนเพื่อ ต่อ ต้านการ
ทุจริต
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
“เฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตำแหน่ง หน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ
พวกพ้ องโดยมิ ชอบด้ วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ ของรัฐมีห น้ าที่ รัก ษาผลประโยชน์ ของส่ วนรวม หากใช้
ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทำคอร์รัปชันการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
5. พื้นที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
6. วิธีดำเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

7. ระยะเวลาดำเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดำเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับ
เทศบาล

