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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  2.1.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับที่ 2.1.1 (1) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.ดอนแก้ว  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  – 
2560 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ  และปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ  ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  3 (พ.ศ.2560  - 2564)  ซึ่งเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกท่ีหน่วยงานภาครัฐ
ทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560  – 
2564 ) นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  น าโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  จึงขอประกาศ
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร   พร้อมทั้งก าหนดนโยบาย  มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติ  
เพ่ือสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

3. วัตถุประสงค ์
1.   เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

 2 .   เพื่อยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร           
 3 .   เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย 
พนักงาน เจ้าหน้าที่  มีความรู้ ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต การด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอน สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้บริหารฯ ก าหนดนโยบาย/มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

2. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วปฏิบัติตาม
แนวนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตที่ได้ก าหนดไว้ 
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3. จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.ดอนแก้ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ในองค์กร ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้ทราบถึงเจตจ านงที่จะมุ่งม่ันปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และเป็นธรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ        

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่  มีความรู้ ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต การด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอน สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

ล าดับที่ 2.2.1 (1) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล  
การจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  เป็นเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็น

ระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการขององค์กรบรรลุเป้าหมาย  ด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน   โดยผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายผล
การปฏิบัติราชการขององค์กรที่ชัดเจน  โปร่งใส่และเป็นธรรม  การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน  อย่างเหมาะสม  การติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้และ
ผลที่ได้จากการประเมินน าไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน  เช่น การเลื่อ น
ต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จึงได้ก าหนดมาตรการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
เพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วที่ให้ความส าคัญกับการ  
มีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงานเพื่อผลการปฏิบัติราชการที่สูงข้ึน จึงนับว่ามีความส าคัญต่อองค์กร
และผู้ปฏิบัติงานอย่างยิ่ง  เนื่องจากจะท าให้การปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสอดคล้องกับทิศทาง  
และเป้าหมายขององค์กร  ช่วยผลักดันผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรและมีตัวชี้วัดที่สามารถน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร  ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวสามารถน ามาเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับเทียบเคียง เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วในปีต่อๆ ไป 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการขององค์กรที่ชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม 
2. เพ่ือให้ผลการปฏิบัติราชการขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ 

4. เป้าหมาย 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าบันทึกข้อตกลงกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ        

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนแก้วทุกคน มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป และ               

มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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ล าดับที่ 2.2.1 (2) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล  
การบริหารงานบุคคล  เป็นกระบวนการส าคัญอย่างหนึ่งของการบริหารงาน  เพราะส่วนราชการหรือ

หน่วยงานใด  แม้ว่าจะมีการวางแผนงานอย่างดีเลิศ  มีก าลังเงินและวัสดุอุปกรณ์มาก  และดีเพียงไรก็ตาม           
หากขาดคนดีมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานแล้ว  การบริหารงานของหน่วยงานนั้นก็ไม่อาจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้ผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีกระบวนการนับแต่การสรรหาคนมาไว้ปฏิบัติงาน  การ
พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ  และสมรรถภาพในการท างานให้มากยิ่งขึ้น  การถนอมหรือดึงคนดี  มีความรู้  
ความสามารถให้อยู่ท างานนาน  โดยไม่คิดจะโอน  ย้าย หรือเปลี่ยนอาชีพเสียก่อนเวลาอันสมควรการด าเนินการ
ดังกล่าวย่อมท าให้ส่วนราชการ  หรือหัวหน้าส่วนราชการจ าเป็นต้องออกกฎ  หรือค าสั่ง หรือกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด เพ่ือให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์  จึงเป็นเรื่องปกติท่ีการด าเนินการดังกล่าวนั้นหากกระท าโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย กระท าโดยไม่เป็นธรรม  กระท าโดยมิชอบ  อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย  หรืออาจจะเดือดร้อน
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แก่บุคลากรผู้อยู่  ภายใต้บังคับแห่งกฎ  ค าสั่ง หรือการกระท านั้นอยู่บ่อยครั้ง  ได้แก่ 
การบรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  การโอน  การเลื่อนต าแหน่ง  การเลื่อนเงินเดือน  และการได้รับมอบหมายงานที่ไม่เป็น
ธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จึงได้ก าหนดมาตรการในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคล โดยเริ่มจากผู้บริหารที่มีการปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรของตนอย่างเสมอภาค  เท่าเทียม โปร่งใสและเป็น
ธรรม  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  เกิดการพัฒนาอย่างสูงสุดและประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายจากการบริหารงานบุคคลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 2.  เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 3.  เพื่อสร้างบรรยากาศในการท างานและสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในองค์กร  

4.  เพ่ือส่งเสริมความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าในหน้าที่ และก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรที่ดี 

4. เป้าหมาย 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าบันทึกข้อตกลงผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา 
 2 . จัดการประชุมประจ าเดือน โดยเน้นการน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการท างาน 
 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ท าไว้  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  



80 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ        

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ท าให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการบริหารงาน  อันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความ

มั่นคงการประกอบวิชาชีพอีกท้ังยังท าให้ องค์การบริหารส่วนต าบล ดอนแก้วได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว 
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ล าดับที่ 2.2.1 (3) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการมอบอ านาจของผู้บริหารให้ปฏิบัติราชการแทน 

2. หลักการและเหตุผล  
การปฏิบัติราชการแทน  ปรากฏขึ้นครั้งแรกในพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534   

อยู่ในหมวด  5 ตั้งแต่่มาตรา  38 ถึงมาตรา  40 หมายถึง  การที่ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจในการบริหารราชการ  
ให้้แก่ผู้ใต้้บังคับบัญชาปฏิบัติราชการแทน  ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการการอนุญาต  การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ
แทน  เป็นเรื่องของการกระจายความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้งานของราชการมีความคล่องตัว  
สามารถให้บริการสนองตอบต่อประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และท าให้งาน  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เกิดข้ึนในกรณีท่ีผู้ใช้อ านาจเดิมนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่แต่เห็นว่าการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นแล้ว
เป็นการท าให้เกิดความรวดเร็ว กระจายความรับผิดชอบ  และสะดวกแก่ประชาชน  ซึ่งในการมอบอ านาจนี้จะคงมี
อยู่่ตลอดไปจนกว่าจะมีการถอนคืนอ านาจนั้น 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เกิดการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและป้องกันความเสียหายจากความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

 2.  มีการกระจายความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม         
 3.  สร้างความสะดวกในการในการให้บริการแก่ประชาชน  

4. เป้าหมาย 
ท าให้เกิดความรวดเร็ว กระจายความรับผิดชอบ และสะดวกแก่ประชาชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าค าสั่งมอบอ านาจ ภารกิจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และผู้อ านวยการแต่ละกองงาน ให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือปฏิบัติงานแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ        

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เกิดความรวดเร็ว กระจายความรับผิดชอบ และสะดวกแก่ประชาชน 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

ล าดับที่ 2.2.2 (1) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการแนวทางส่งเสริมความโปร่งใสการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล  
เนื่องจากงานพัสดุเป็นงานที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดข้อผิดพลาด เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกฎ 

ระเบียบ และแนวปฏิบัติของทางราชการที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมตลอดเวลา เจ้าหน้าที่พัสดุจึงต้องศึกษาติดตาม
และเป็นผู้มีประสบการณ์การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหารพัสดุในด้านความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม        

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
2.  ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหากเกิดข้อผิดพลาด 
3.  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัด-จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

4. เป้าหมาย 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม            

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   

6. วิธีด าเนินการ 
สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ยึด

หลักการบริหารพัสดุในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม        

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ         

9. ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าหน้าที่พัสดุประจ ากองงานแต่ละกองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารงานพัสดุเกิดความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีความโปร่งใส ตรวจสอบ

ได้และเป็นธรรม 
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ล าดับที่ 2.2.2 (2) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล  
อบต.ดอนแก้ว ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดหาพัสดุ ที่ต้องเป็นไปตามระเบียบ ด้วยความโปร่งใส 

มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ จึงได้มีแนวทางในการป้องกันการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการอบรมให้ความรู้ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจการจ้าง
เพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.ดอนแก้ว มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ  
2. เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นฯ 
3. เพ่ือสร้างกระบวนการต่อต้านการทุจริต ให้เกิดความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุของ อบต.ดอนแก้ว 

4. เป้าหมาย 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ ของอบต.ดอนแก้ว  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   

6. วิธีด าเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว

อ าเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ด าเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ 
 2.1 จัดท าก าหนดการอบรม  
 2.2 จัดท าหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม  
 2.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม  
3. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการฯ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 5,000 บาท         

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.ดอนแก้ว มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ  
2. การจัดหาพัสดุ ของ อบต.ดอนแก้ว ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ 
3. เกิดความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุของ อบต.ดอนแก้ว 
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ล าดับที่ 2.2.2 (3) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล  
การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าคัญเพ่ือให้การบริหาร

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งปัจจุบันใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ -จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสม

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
3. เสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ ของ อบต.ดอนแก้ว  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เพ่ือให้กระบวนการในการจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างเปิดเผย เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ         

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัสดุ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพคุ้มค่า และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
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ล าดับที่ 2.2.2 (4) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายการใช้น้ ามันของรถยนต์ส่วนกลาง 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันหล่อลื่น โดยก าหนด

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยครอบคลุมรถราชการ และยานพาหนะอย่างอ่ืน รวมถึงอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีไว้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้สามารถควบคุมการเบิกจ่ายการใช้น้ ามันของรถยนต์ส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  และไม่

เกินความจ าเป็น 
 2 . เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง โดยให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบบันทึกรายการในทะเบียน

ควบคุมการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงตามแบบที่ก าหนด โดยให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ก ากับดูแล ให้มีการจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นไปโดยถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ         

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัสดุ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การเบิกจ่ายการใช้น้ ามันของรถยนต์ส่วนกลางมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าสามารถติดตาม ควบคุม และ

ตรวจสอบการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ล าดับที่  2.2.3 (1) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการองค์กรระบบเปิด (Open System Organization) 

2. หลักการและเหตุผล  
 "ระบบเปิด"( Open System) ในนิยามขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว คือ การที่ประชาชน 
หน่วยงาน กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ สามารถรับรู้ข่าวสาร เรื่องราว ความเคลื่อนไหว ข้อมูลต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ครบถ้วนตามความต้องการ โดยใช้กระบวนการทั้ง  
เชิงรุก และเชิงรับอย่างเป็นระบบ 
 ในบริบทของต าบลดอนแก้ว ที่เป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท มีความหลากหลายของกลุ่มคน และวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน โดยมีทั้งผู้ที่ท างานในพ้ืนที่ ท างานนอกพ้ืนที่จะอยู่บ้านในช่วงเย็นหรือกลางคืน และผู้ที่ไม่อยู่ใน
พ้ืนที่ นานนานจะกลับมาในพ้ืนที่แต่ยังคงเป็นประชาชนของต าบลดอนแก้ว จึงมีความจ าเป็นที่ต้องหาช่องทาง 
กระบวนการ และรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความครบถ้วนครอบคลุม และจากการลงพ้ืน ที่หา
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 
(SWOT Analysis) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การสร้างความโปร่งใสให้องค์กร และการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน  เมื่อน ามารวมกับความต้องการของประชาชนที่อยากเข้าถึง รับรู้ข่าวสาร ข้อมูลของ
องค์กรในเรื่องต่างๆ ให้มากท่ีสุด ในหลายช่องทาง หลายรูปแบบ สามารถเห็นได้ในเชิงรูปธรรม มีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ข้อมูล และตอบสนองความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ในการด าเนินตามหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เน้นคุณธรรม ความโปร่งใส โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลอย่างครอบคลุม  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จึง ได้คิดนวัตกรรม  "องค์กร ระบบเปิด" ( Open System 
Organization) โดยมีกิจกรรม "PR 360 องศา" ที่เป็นการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ 
เน้นการให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนของประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใด หรืออยู่ในวิถีใด และ
กิจกรรมที่เป็น "Donkaew GIS" เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS เดิมให้มีข้อมูลที่มากขึ้นจากเดิมและตรง
ความต้องการรับรู้ของประชาชน  น ามาสู่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ครบครัน หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงและน าใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น  

2. เพ่ือจัดระบบข้อมูลข่าวสารให้ง่ายต่อการเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผ่านเทคโนโลยีต่างๆ 
4. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรในกระบวนการต่างๆ อย่างหลากหลาย  
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4. เป้าหมาย 
1. ประชาชนในต าบลดอนแก้ว  ทั้ง 10 หมู่บ้าน   

 2. หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนในพื้นท่ี   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อระดมความคิดเห็นถึง
แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน  
เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร 
 2. ระดมความคิดของคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ถึงการปรับปรุงวิธีการและช่องทางการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งหาช่องทางอ่ืนให้มากขึ้น 
 3. ด าเนินการตามโครงการให้เป็นองค์กรระบบเปิด  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 4. ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงช่องทางที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว โดย 
     - มีระบบตอบรับอัตโนมัติในการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน  ในวันและเวลาราชการ 
     - สร้าง ทีมเสียงตามสายและวิทยุชุมชน ทีมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ทีมวารสารและเอกสารต่างๆ ทีม
Website และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ และทีมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
 5. ติดตามประเมินผล และปรับปรุงประสิทธิภาพช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นระยะ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหลากหลายช่องทาง ส่งผลให้มีจ านวนประชาชนในพื้น ที่

เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น  
2. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับในการน ามาปรับปรุง  

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการในหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์มากที่สุด 
3. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการที่หลากหลาย ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการมาติดต่อ

กับทางราชการ 
4. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการตรวจสอบการด าเนินงานในทุก

ขั้นตอน ส่งผลให้องค์กรปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 
5. องค์กรน าข้อมูลจากการสะท้อนข้อเสนอของประชาชนมาปรับปรุง หรือด าเนินการให้ตอบสนองตรง

กับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 



89 
 

ล าดับที่ 2.2.3 (2) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล

ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2541 ข้อ 1 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและ
ศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ส านักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ขึ้น  เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วส าหรับบริการประชาชน 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 ด้วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถน าข้อมูล ข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ของต าบล
ดอนแก้ว และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดหาสถานที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 2. ประชุมหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
 3. ประชาสัมพันธ์บทบาท อ านาจหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
ผ่านสื่อต่างๆ หลากหลายช่องทาง 

4. มีการเผยแพร่และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะต่างๆ ขององค์กร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วส าหรับบริการประชาชน 

2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ขององค์กร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ด้วยความ
ยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ 
 3. กลุ่มเป้าหมายสามารถน าข้อมูลข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ล าดับที่ 2.2.3 (3) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ดอนแก้ว  

2. หลักการและเหตุผล  
 ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน 
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ   
การบริหารจัดการที่ดี  ตอบสนองความต้องการของประชาชนท้องถิ่น  ทั้งนี้การเพ่ิมข้ึนของประชากร  ตลอดจน
ภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากข้ึน  ย่อมส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  อบต.ดอนแก้ว จึงได้จัดกิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ  
อบต.ดอนแก้ว เพื่อให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และ
สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของ อบต.ดอนแก้วให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ดอนแก้ว ในทุกมิต ิ
 2. เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนแก้ว  
 3. เพื่อสร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.ดอนแก้ว 

4. เป้าหมาย 
 ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของ อบต.ดอนแก้วเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการท างานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียง ใหม ่    

6. วิธีด าเนินการ 
 6. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของประชาชนที่ขอใช้บริการของ อบต.ดอนแก้ว    

6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ดอนแก้ว   
6. ก าหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการให้มากขึ้น   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 20 ,000 บาท       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการในด้านต่างๆ ของ อบต.ดอนแก้ว  
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ล าดับที่ 2.2.3 (4) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการจัดท าคู่มือบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาต ต้องจัดท าคู่มือประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมค าขอ และให้น าคู่มือส าหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่น
ค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจอันเก่ียวกับการ
อนุญาต การจดทะเบียน การจดแจ้ง จึงต้องมีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดท าคู่มือประชาชนของส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท าระบบ
สารสนเทศการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วเกิดความตระหนักการบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนต าบลดอนแก้ว 
 2. เพ่ือให้มีคู่มือประชาชนเพื่อบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนต าบลดอนแก้ว  
 3. เพ่ือให้เกิดช่องทางเผยแพร่คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ที่หลากหลายให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และ
ประชาชนต าบลดอนแก้ว 

4. เป้าหมาย 
 1.พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 2.ประชาชนต าบลดอนแก้ว  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เข้าร่วมประชุมตามโครงการแนวทางการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 2. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558   
 3. เผยแพร่คู่มือประชาชน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 



93 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เกิดความตระหนักการบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนต าบลดอนแก้ว 
 2. มีคู่มือประชาชนเพื่อบริการสาธารณะให้แก่ประชาขนต าบลดอนแก้ว  
 3. เกิดช่องทางเผยแพร่คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และประชาชนต าบล
ดอนแก้ว 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 2.3.1 (1) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการองค์กรระบบเปิด (Open System Organization) 

2. หลักการและเหตุผล  
 "ระบบเปิด"( Open System) ในนิยามขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว คือ การที่ประชาชน 
หน่วยงาน กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ สามารถรับรู้ข่าวสาร เรื่องราว ความเคลื่อนไหว ข้อมูลต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ครบถ้วนตามความต้องการ โดยใช้กระบวนการทั้ง  
เชิงรุก และเชิงรับอย่างเป็นระบบ 
 ในบริบทของต าบลดอนแก้ว ที่เป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท มีความหลากหลายของกลุ่มคน และวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน โดยมีทั้งผู้ที่ท างานในพ้ืนที่ ท างานนอกพ้ืนที่จะอยู่บ้านในช่วงเย็นหรือกลางคืน และผู้ที่ไม่อยู่ใน
พ้ืนที่ นานนานจะกลับมาในพ้ืนที่แต่ยังคงเป็นประชาชนของต าบลดอนแก้ว จึงมีความจ าเป็นที่ต้องหาช่องทาง 
กระบวนการ และรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความครบถ้วนครอบคลุม และจากการลงพ้ืน ที่หา
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน 
(SWOT Analysis) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การสร้างความโปร่งใสให้องค์กร และการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน  เมื่อน ามารวมกับความต้องการของประชาชนที่อยากเข้าถึง รับรู้ข่าวสาร ข้อมูลของ
องค์กรในเรื่องต่างๆ ให้มากท่ีสุด ในหลายช่องทาง หลายรูปแบบ สามารถเห็นได้ในเชิงรูปธรรม มีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ข้อมูล และตอบสนองความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ในการด าเนินตามหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เน้นคุณธรรม ความโปร่งใส โดยเน้นการเผยแพร่ข้อมูลอย่างครอบคลุม  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จึง ได้คิดนวัตกรรม  "องค์กร ระบบเปิด" ( Open System 
Organization) โดยมีกิจกรรม "PR 360 องศา" ที่เป็นการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ 
เน้นการให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนของประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใด หรืออยู่ในวิถีใด และ
กิจกรรมที่เป็น "Donkaew GIS" เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS เดิมให้มีข้อมูลที่มากขึ้นจากเดิมและตรง
ความต้องการรับรู้ของประชาชน  น ามาสู่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ครบครัน หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงและน าใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น  

2. เพ่ือจัดระบบข้อมูลข่าวสารให้ง่ายต่อการเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผ่านเทคโนโลยีต่างๆ 
4. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรในกระบวนการต่างๆ อย่างหลากหลาย  
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4. เป้าหมาย 
1. ประชาชนในต าบลดอนแก้ว  ทั้ง 10 หมู่บ้าน   

 2. หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนในพื้นท่ี   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะผู้บริหาร ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อระดมความคิดเห็นถึง
แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน  
เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร 
 2. ระดมความคิดของคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ถึงการปรับปรุงวิธีการและช่องทางการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งหาช่องทางอ่ืนให้มากขึ้น 
 3. ด าเนินการตามโครงการให้เป็นองค์กรระบบเปิด  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 4. ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงช่องทางที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว โดย 
     - มีระบบตอบรับอัตโนมัติในการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงาน  ในวันและเวลาราชการ 
     - สร้าง ทีมเสียงตามสายและวิทยุชุมชน ทีมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ทีมวารสารและเอกสารต่างๆ ทีม
Website และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ และทีมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
 5. ติดตามประเมินผล และปรับปรุงประสิทธิภาพช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นระยะ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหลากหลายช่องทาง ส่งผลให้มีจ านวนประชาชนในพื้น ที่

เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น  
2. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับในการน ามาปรับปรุง  

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการในหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์มากที่สุด 
3. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการที่หลากหลาย ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการมาติดต่อ

กับทางราชการ 
4. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการตรวจสอบการด าเนินงานในทุก

ขั้นตอน ส่งผลให้องค์กรปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 
5. องค์กรน าข้อมูลจากการสะท้อนข้อเสนอของประชาชนมาปรับปรุง หรือด าเนินการให้ตอบสนองตรง

กับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
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ล าดับที่ 2.3.1 (2) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล

ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2541 ข้อ 1 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและ
ศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ ส านักงานปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ขึ้น  เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วส าหรับบริการประชาชน 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 ด้วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถน าข้อมูล ข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ของต าบล
ดอนแก้ว และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดหาสถานที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 2. ประชุมหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และท าค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ  
 3. ประชาสัมพันธ์บทบาท อ านาจหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
ผ่านสื่อต่างๆ หลากหลายช่องทาง 

4. มีการเผยแพร่และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะต่างๆ ขององค์กร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วส าหรับบริการประชาชน 

2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ขององค์กร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ด้วยความ
ยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ 
 3. กลุ่มเป้าหมายสามารถน าข้อมูลข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ล าดับที่ 2.3.1 (3) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการแผนงานการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ ของ อบต.ดอนแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  33 ได้

ก าหนดให้ส่วนราชการจัดมีการทบทวนภารกิจของตนว่ามีภารกิจใดมีความจ าเป็น  หรือสมควรที่จะได้ด าเนินการ
ต่อไปหรือไม ่โดยค านึงถึงแผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรีก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  
ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
 กระทรวงมหาดไทยจึงมีแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  08924/ว435 ลงวันที่  11  
กุมภาพันธ์  2558 ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  โดยให้มีการทบทวน  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  
ยกเลิกภารกิจให้เหมาะสม สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการอย่างสูงสุด 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้มีการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจให้เหมาะสม สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วในการบริการสาธารณะ 
 2. เพ่ือให้การใช้ทรัพยากร และงบประมาณแผ่นดินในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนต าบลดอนแก้ว 
เป็นไปโดยเหมาะสมตรงกับความต้องการของประชาชนในภารกิจที่ควรจัดบริการ 
 3. เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวงมหาดไทยก าหนด  

4. เป้าหมาย 
1. พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

 2.  ประชาชนต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ 
 2. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ  
 3. สรุปผลการประชุม น าเสนอผู้บริหารพิจารณา 
 4. จัดท าข้อมูลสรุปน าเสนอผู้บริหาร 
 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนต าบลดอนแก้วทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนต าบลดอนแก้วทราบขั้นตอน และระยะเวลาการบริการของแต่ละภารกิจงานของแต่ละกองงาน

ที่เก่ียวข้อง 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 2.3.2 (1) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการมอบอ านาจของผู้บริหารให้ปฏิบัติราชการแทน 

2. หลักการและเหตุผล  
การปฏิบัติราชการแทน  ปรากฏขึ้นครั้งแรกในพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534   

อยู่ในหมวด  5 ตั้งแต่่มาตรา  38 ถึงมาตรา  40 หมายถึง  การที่ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจในการบริหารราชการ  
ให้้แก่ผู้ใต้้บังคับบัญชาปฏิบัติราชการแทน  ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการการอนุญาต  การมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการ
แทน  เป็นเรื่องของการกระจายความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้งานของราชการมีความคล่องตัว  
สามารถให้บริการสนองตอบต่อประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และท าให้งาน  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เกิดข้ึนในกรณีท่ีผู้ใช้อ านาจเดิมนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่แต่เห็นว่าการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นแล้ว
เป็นการท าให้เกิดความรวดเร็ว กระจายความรับผิดชอบ  และสะดวกแก่ประชาชน  ซึ่งในการมอบอ านาจนี้จะคงมี
อยู่่ตลอดไปจนกว่าจะมีการถอนคืนอ านาจนั้น 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เกิดการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและป้องกันความเสียหายจากความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

 2.  มีการกระจายความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม         
 3.  สร้างความสะดวกในการในการให้บริการแก่ประชาชน  

4. เป้าหมาย 
ท าให้เกิดความรวดเร็ว กระจายความรับผิดชอบ และสะดวกแก่ประชาชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าค าสั่งมอบอ านาจ ภารกิจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และผู้อ านวยการแต่ละกองงาน ให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือปฏิบัติงานแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ        
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เกิดความรวดเร็ว กระจายความรับผิดชอบ และสะดวกแก่ประชาชน 
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ล าดับที่ 2.3.2 (2) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ลงนามใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาดสด  
                     องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้จัดตั้ง ตลาดสดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ขึ้น โดยเป็น

สถานที่ทีจ่ัดให้ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราว  ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วเรื่อง ตลาดสดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วพ.ศ. ๒๕๔๙โดยก าหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามข้อบัญญัติ คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นผู้ออก ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้า
ในตลาดสดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 ดังนั้น เพ่ือความเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าในตลาด
สดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในตลาด
สดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วจึงได้มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการ
กองคลังเป็นผู้มีอ านาจในการลงนามใบอนุญาตแทน โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 240 หมวด 11 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงใหม่ (รวมแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1-24 วันที่ 4 พฤษภาคม 2553) 
และข้อบัญญัติตลาดสดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว พ.ศ.2549 ข้อ 20  

3. วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่เข้าขายของในตลาดสดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วได้รับความสะดวก 

รวดเร็วในการขอและช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

4. เป้าหมาย 
ผู้ประกอบการที่เข้าขายของในตลาดสดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้รับอนุญาตและช าระ

ค่าธรรมเนียมภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ตลาดสดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว หมู่ที่ 4 ต าบลดอนแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ท าบันทึกข้อความ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
เพ่ือพิจารณามอบอ านาจให้ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ลงนามใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาดสดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว 
 2 . นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ลงนามค าสั่งมอบอ านาจ และประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 3 . งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ รายงานผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบอ านาจ ภายใน 30 วัน
หลังจากปิดบัญชีปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ      

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าขายของในตลาดสดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ที่ได้รับอนุญาตและ

ช าระค่าธรรมเนียมภายในเดือนธันวาคม  
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติ ปฏิบัติ ตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
  2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

ล าดับที่ 2.4.1 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากร อบต.ดอนแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล  
พนักงาน  เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของ

ประเทศในการให้บริการสาธารณะ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
พนักงาน  เจ้าหน้าที่ทุกคน  หากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีคุณธรรม  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  เป็นผู้มี
จิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว  
ย่อมส่งผลดีต่อประชาชนโดยตรง  อบต.ดอนแก้วได้เล็งเห็นถึงความส าคัญนี้จึงก าหนดให้มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับพนักงาน  เจ้าหน้าที่  ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  เพ่ือเป็นการตอบแทนคุณความดีและสร้าง
แรงจูงใจให้ได้มีความวิริยะอุตสาหะและพัฒนาศักยภาพของตนเองและส่วนราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือสนับสนุนและเชิดชูเกียรติ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม

 2.   เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันสร้างความดีอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่        

3.   เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ประสิทธิภาพและจิตส านึกที่ดีของพนักงาน เจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย 
พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนแก้ว เกิดแรงบัลดาลใจในการท าความดี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.  ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ประชุมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
 2.  คัดเลือกพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ผ่านหลักเกณฑ์ 
 3.  มอบเกียรติบัตร เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างท่ีดีและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มศักยภาพ 
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ล าดับที่ 2.4.1 (2) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการคนไทยใจอาสา 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบัน สภาพแนวโน้มปัญหาของประเทศไทยได้รับวิกฤตการณ์ภายในประเทศทั้งปัญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง ความเสื่อมโทรมทางสังคม การถดถอยซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางด้าน
จิตใจ ซึ่งในการพัฒนาสังคมนั้น หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถพัฒนาสังคมให้ไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์หรือสังคม
คุณภาพโดยล าพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ “จิตอาสา” ที่มาจากประชาชนโดยทั่วไป 
ทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็น
หน่วยงานที่มีจิตอาสามาร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ สร้างกิจกรรมในการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีจิตอาสาใน
การช่วยเหลือชุมชน สังคม และส่วนร่วม มีความต้องการ “ให้” มากกว่าการ “รับ” ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถ
ปลูกฝังให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความส าคัญ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกท้ังนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว กับ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินการโครงการคนไทยใจอาสา เพ่ือกระตุ้นเตือนสร้างจิตส านึกของเด็ก เยาวชน ประชาชนและภาค
ประชาสังคม ภาคภาคีทุกภาคส่วนให้มีความตื่นตัว ตระหนักถึงความจ าเป็นในการขับเคลื่อน “คนไทยใจอาสาทั้ง
แผ่นดิน” จึงได้จัดท าโครงการ “คนไทยใจอาสา” ประจ าปี พ.ศ.2559 เพ่ือต่อยอดการด าเนินกิจกรรม และสร้าง
เครือข่ายจิตอาสาให้เพิ่มมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน และสังคม 
2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ท าความดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือ

กิจการสาธารณะ และด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตอาสาให้ขยายทั่วไปทั้งต าบล 
4. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปให้เข้ามามีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชน และสังคม 

4. เป้าหมาย 
 อาสาสมัคร เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และประชาชนต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่     

6. วิธีด าเนินการ 
 1) เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ  
 2) ประสานกลุ่มเป้าหมา  
 3) ด าเนินกิจการตามโครงการ  
 4) ประเมินผลการจัดท าโครงการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 50,000 บาท      

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนในต าบลทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติ ปฏิบัติ ตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
  2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

ล าดับที่ 2.4.2 (1) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการคนไทยใจอาสา 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบัน สภาพแนวโน้มปัญหาของประเทศไทยได้รับวิกฤตการณ์ภายในประเทศทั้งปัญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง ความเสื่อมโทรมทางสังคม การถดถอยซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางด้าน
จิตใจ ซึ่งในการพัฒนาสังคมนั้น หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถพัฒนาสังคมให้ไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์หรือสังคม
คุณภาพโดยล าพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ “จิตอาสา” ที่มาจากประชาชนโดยทั่วไป 
ทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็น
หน่วยงานที่มีจิตอาสามาร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ สร้างกิจกรรมในการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีจิตอาสาใน
การช่วยเหลือชุมชน สังคม และส่วนร่วม มีความต้องการ “ให้” มากกว่าการ “รับ” ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถ
ปลูกฝังให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความส าคัญ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกท้ังนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว กับ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินการโครงการคนไทยใจอาสา เพ่ือกระตุ้นเตือนสร้างจิตส านึกของเด็ก เยาวชน ประชาชนและภาค
ประชาสังคม ภาคภาคีทุกภาคส่วนให้มีความตื่นตัว ตระหนักถึงความจ าเป็นในการขับเคลื่อน “คนไทยใจอาสาทั้ง
แผ่นดิน” จึงได้จัดท าโครงการ “คนไทยใจอาสา” ประจ าปี พ.ศ.2559 เพ่ือต่อยอดการด าเนินกิจกรรม และสร้าง
เครือข่ายจิตอาสาให้เพิ่มมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน และสังคม 
2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ท าความดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือ

กิจการสาธารณะ และด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตอาสาให้ขยายทั่วไปทั้งต าบล 
4. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปให้เข้ามามีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชน และสังคม 

4. เป้าหมาย 
 อาสาสมัคร เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และประชาชนต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่     
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6. วิธีด าเนินการ 
 1) เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ  
 2) ประสานกลุ่มเป้าหมา  
 3) ด าเนินกิจการตามโครงการ  
 4) ประเมินผลการจัดท าโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 50,000 บาท      

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนในต าบลทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100คน 
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ล าดับที่ 2.4.2 (2) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการ “วันสตรีสากล” (วันแม่ศรีเรือนต าบลดอนแก้ว) 

2. หลักการและเหตุผล  

 วันที่  8  มีนาคมของทุกปีคือ“วันสตรีสากล” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้สตรีทั่วโลกได้ด าเนินร่วมร าลึกถึง
ขบวนการต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิสตรี การอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนา ศักยภาพ สตรี และ การเสริมสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมให้เกิดข้ึนในสังคม อย่างต่อเนื่อง    
โดยปัจจุบันกลุ่มสตรีได้รวมตัวกันเพ่ือแสดงถึงพลังสิทธิสตรีในการเป็นผู้น าด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติ
และการสร้างพลังแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับกลุ่มสตรีให้เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เล็งเห็นความส าคัญของกลุ่มสตรี จึงสนับสนุนการจัด
กิจกรรม “วันสตรีสากล ”  ขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ ลานกิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ   
ผู้ที่ท างานด้านสตรีให้กับกลุ่มสตรีได้ร่วมแสดงศักยภาพและแสดงพลังความเสมอภาคเท่าเทียมให้สังคมตระหนัก
ถึงความสามารถของกลุ่มสตรี  อีกทั้งให้เกิดการประชาสัมพันธ์  รณรงค์  เพื่อให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางใน
วงสังคม รวมทั้งเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของสตรี โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีและ
คุณค่าความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรีให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรเครือข่ายสตรีทั้งภายในต าบลดอนแก้วและภาคี
เครือข่ายภายนอก 

3. วัตถุประสงค์ 

 ๑.  เพ่ือร่วมรณรงค์แสดงสิทธิสตรีในวงสังคมเพ่ือให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางเพ่ิมมากข้ึน 

2.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลดอนแก้วให้เกิดการพัฒนาที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงกับกระแสทาง
สังคมในปัจจุบัน  

3.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี ที่เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติงานและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ใน
ต าบลดอนแก้ว 
 4.  เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสตรี ทั้งต่อตนเอง  ต่อ
ครอบครัว  ต่อสังคม  และต่อประเทศชาติ 
 5.  เพ่ือให้สตรีมีความรู้ ความเข้าใจการด าเนินชีวิต ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และน าไป
เผยแพร่แก่สตรีใน ชุมชนเป็นแนวทางปฏิบัติในครอบครัวต่อไป 
 6.   เพ่ือสร้างเครือข่ายองค์กรสตรีของต าบลดอนแก้วรวมทั้งการขยายเครือข่ายระหว่างภาคีภายนอก
ต าบลเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน  

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  องค์กรสตรีต าบลดอนแก้วและผู้ ที่เกี่ยวข้อง 
รวม  ๑๐  หมู่บ้าน จ านวน  100  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่       
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6. วิธีด าเนินการ 

 ๑. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรมวันสตรี
สากลร่วมกัน 
 ๒. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือขออนุมัติพิจารณาด าเนินการ  
 ๓. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่างๆในต าบล เพื่อให้สตรีแต่ละหมู่บ้านรับทราบและให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรม 
 ๔. กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์  สิทธิสตรี  

5. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนน าสตรีเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มแกนน าและเกิดแนวทางใหม่
ในการสร้างสรรค์กิจกรรม 
 ๕. การสรุปผลโครงการและการประเมินผลโครงการ     

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 15,000 บาท         

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. เกิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ในการสร้างศักยภาพของตนเองและเกิดการรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมสร้างสรรค์
ร่วมกันของกลุ่มสตรีทั้งในระดับต าบลและภายนอกต าบล 

2. เกิดการส่งเสริมยกย่องสตรีที่เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใน
ต าบลดอนแก้ว ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสตรีทั้งต่อตนเองต่อครอบครัว ต่อ
สังคม และต่อประเทศชาติ 
 4. สตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเท่าทันต่อสถานการณ์สังคม  รวมทั้งการป้องกันตนเองได้
จากภัยคุกคามภายนอก 
 5. มีเครือข่ายองค์กรสตรีของต าบลดอนแก้วและเครือข่ายสตรีภายนอกที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติ ปฏิบัติ ตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
  2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ล าดับที่ 2.4.3 (1) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการคนไทยใจอาสา 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบัน สภาพแนวโน้มปัญหาของประเทศไทยได้รับวิกฤตการณ์ภายในประเทศทั้งปัญหาเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง ความเสื่อมโทรมทางสังคม การถดถอยซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางด้าน
จิตใจ ซึ่งในการพัฒนาสังคมนั้น หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถพัฒนาสังคมให้ไปสู่ความมั่นคงของมนุษย์หรือสังคม
คุณภาพโดยล าพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ “จิตอาสา” ที่มาจากประชาชนโดยทั่วไป 
ทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็น
หน่วยงานที่มีจิตอาสามาร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ สร้างกิจกรรมในการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีจิตอาสาใน
การช่วยเหลือชุมชน สังคม และส่วนร่วม มีความต้องการ “ให้” มากกว่าการ “รับ” ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถ
ปลูกฝังให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความส าคัญ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกท้ังนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว กับ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินการโครงการคนไทยใจอาสา เพ่ือกระตุ้นเตือนสร้างจิตส านึกของเด็ก เยาวชน ประชาชนและภาค
ประชาสังคม ภาคภาคีทุกภาคส่วนให้มีความตื่นตัว ตระหนักถึงความจ าเป็นในการขับเคลื่อน “คนไทยใจอาสาทั้ง
แผ่นดิน” จึงได้จัดท าโครงการ “คนไทยใจอาสา” ประจ าปี พ.ศ.2559 เพ่ือต่อยอดการด าเนินกิจกรรม และสร้าง
เครือข่ายจิตอาสาให้เพิ่มมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน และสังคม 
2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ท าความดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมช่วยเหลือกิจการ

สาธารณะ และด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตอาสาให้ขยายทั่วไปทั้งต าบล 
4. เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปให้เข้ามามีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชน และสังคม 

4. เป้าหมาย 
 อาสาสมัคร เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และประชาชนต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่     
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6. วิธีด าเนินการ 
 1) เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ  
 2) ประสานกลุ่มเป้าหมา  
 3) ด าเนินกิจการตามโครงการ  
 4) ประเมินผลการจัดท าโครงการ   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 50,000 บาท      

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนในต าบลทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100คน 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ล าดับที่ 2.5.1 (1) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล  
การจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  เป็นเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็น

ระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการขององค์กรบรรลุเป้าหมาย  ด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคลเข้าด้วยกัน   โดยผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายผล
การปฏิบัติราชการขององค์กรที่ชัดเจน  โปร่งใส่และเป็นธรรม  การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน  อย่างเหมาะสม  การติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้และ
ผลที่ได้จากการประเมินน าไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน  เช่น การเลื่อ น
ต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จึงได้ก าหนดมาตรการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
เพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วที่ให้ความส าคัญกับการ  
มีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงานเพื่อผลการปฏิบัติราชการที่สูงข้ึน จึงนับว่ามีความส าคัญต่อองค์กร
และผู้ปฏิบัติงานอย่างยิ่ง  เนื่องจากจะท าให้การปฏิบัติราชการของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสอดคล้องกับทิศทาง  
และเป้าหมายขององค์กร  ช่วยผลักดันผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรและมีตัวชี้วัดที่สามารถน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร  ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวสามารถน ามาเป็นฐานข้อมูล
ส าหรับเทียบเคียง เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วในปีต่อๆ ไป 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการขององค์กรที่ชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม 
2. เพ่ือให้ผลการปฏิบัติราชการขององค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ 

4. เป้าหมาย 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าบันทึกข้อตกลงกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ        

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนแก้วทุกคน มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป และ               

มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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ล าดับที่ 2.5.1 (2) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการประชุมประจ าเดือนพนักงานและการประชุมกลุ่มย่อย (work Shop) ของทุกกอง 

2. หลักการและเหตุผล  
การประชุม หมายถึง การที่บุคคล ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมาพบกันอย่างเป็นทางการ เพ่ือชี้แจง  ท าความ

เข้าใจหรือแสดงความคิดเห็น หรือหาข้อยุติ ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ ซึ่งมีจ านวนพนักงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในองค์กรเป็นจ านวนมาก การพบปะติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ในเรื่องของการท างานหรือ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน จึงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีภารกิจที่หลากหลายและแบ่ง
ลักษณะการปฏิบัติงานออกเป็นส านักฯ/กองต่างๆ ดังนั้นจึงต้องมีการประชุมประจ าเดือน และมีการประชุมกลุ่ม
ย่อย (Work Shop) ของแต่ละกองขึ้น เพ่ือเป็นช่องทางในการบริหารจัดการบุคลากรและภารกิจงานภายในองค์กร
ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือหาข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ  และวิธีแก้ปัญหาหรือข้อยุติร่วมกัน ของพนักงาน อบต.ดอนแก้ว 
2. เพ่ือใช้ในการพิจารณาตัดสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.ดอนแก้ว 

 3. เพ่ือร่วมกันก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงระเบียบ ข้อตกลงร่วม ของพนักงาน อบต.ดอนแก้ว  
4. เพ่ือเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน 

4. เป้าหมาย 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนแก้ว ทุกคน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

6. วิธีด าเนินการ 
1. ก่อนการประชุม 
 - จัดระเบียบวาระการประชุม  
 - ประสานวันเวลาและสถานที่  (ประสานงานวั นเวลา ผู้ร่วมประชุมที่ว่างตรงกัน  ประสานจองห้อง

ประชุม) 
 - จัดท าบันทึก/หนังสือเชิญประชุม (ระบุวันเวลา สถานที่ประชุม พร้อมวาระการประชุม) 
 - เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ 
2. วันประชุม 
 - ประสานงานทางโทรศัพท์เพ่ือยืนยันวัน เวลา และสถานที่กับผู้้ร่วมประชุม 
  - อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ร่วมประชุม 
  - พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ  
  - พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
3. หลังประชุม  
 - จัดท ารายงานการประชุม พร้อมแจ้งผู้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น เกิดความผิดพลาดน้อย 
2. ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย 
3. สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 
4. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงานร่วมกันวางแผนตัดสินใจ 
5. ช่วยกันติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
6. สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจากการระดมความคิด 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล าดับที่ 2.5.2 (1) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการการรับฟังความคิดเห็น การรับและการตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ  
                     ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้
ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลดอนแก้ว 
 2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการ ข้อร้องเรียนที่
ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของภาครัฐ 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนต าบลดอนแก้วมีส่วนร่วม 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่     

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของประชาชน 

 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 
 3. แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน     

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ ใช้งบประมาณ       
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 . ประชาชนต าบนดอนแก้วมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 
 2 . ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 3 . องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วได้รับเสียงตอบรับของผลการด าเนินงานจากภาคประชาชน  
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ล าดับที่ 2.5.2 (2) 
1. ชื่อมาตรการ:  มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.ดอนแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต  กับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) รุ่นที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการ            
ให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยาย
เครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืนๆ นั้น 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”              
เพ่ือให้เกิดกลไกส าหรับนักการเมืองได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อประชาชน  

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว            
ในฐานะที่เป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต” จึงได้ก าหนดมาตรการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วขึ้น         
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และเพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้วเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืนๆ 
 3. เพ่ือให้เกิดการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร ที่สามารถตรวจสอบหรือป้องกัน
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

4. เป้าหมาย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล กลุ่ม และเครือข่ายองค์กรด้านการป้องกันการทุจริตต่างๆ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่   

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

2. ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดและคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) และรายงานผลประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
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4. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
5. เตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นที่ปรึกษาด้านการป้องกันการทุจริต            

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับบุคคล กลุ่ม และองค์กรเครือข่ายต่างๆ 

5. จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลประจ าปี พร้อมสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ         

9. ผู้รับผิดชอบ 
 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 3. รายงานผลประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 4. เป็นองค์กรต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต สามารถส่งเสริม ขยายผลและขยายเครือข่าย              
การป้องกันการทุจริตไปยังบุคคล กลุ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเครือข่ายอื่นๆ 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ล าดับที่ 2.5.3 (1) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของ อบต.ดอนแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล  

ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กระจายอ านาจการปกครองจาก
ส่วนกลางสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้หน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาค องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง และมีอ านาจในทางการบริหารงานตามหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน ในภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นส าคัญ (มาตรา 282 มาตรา 
283 มาตรา 284) และจากทิศทางตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว ท าให้การจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นต้องปรับเปลี่ยนไปในประการส าคัญท่ีมุ่งหมายที่จะให้
หน่วยงานส่วนของตนได้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) รวมทั้งจัดให้มีบริการสาธารณะ
ตามมาตรฐานที่ประชาชนมุ่งหวัง เพื่อคุ้มครองประโยชน์สุขของประชาชนในภูมิภาคหรือเพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม ดังนั้น จากความส าคัญของหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภูมิภาค หน่วยงานส่วน
ภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดผูกพันในการให้บริการกับประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ ที่มีการท างานใกล้ชิดกับประชาชน 
อีกท้ังมีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จึงได้ให้ความส าคัญในการท างานด้วย
ความสุจริต โปร่งใส การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบและมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้มีการป้องกันการทุจริตในองค์กร  

 2. เพ่ือเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและมีกระบวนการในการสอบสวนผู้กระท าผิดที่เหมาะสม 
 3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

4. เป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

- อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ร่วมประชุม 
3. ร่วมกันก าหนดขั้นตอนการสืบสวน  
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4. ร่วมกันก าหนดกระบวนการลงโทษ 
5. รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ และมีการตรวจสอบผู้กระท าผิด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ        

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล  งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการป้องกันการทุจริต และปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

 2. ได้มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและมีกระบวนการในการสอบสวนผู้กระท าผิดที่เหมาะสม 
 


