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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
   4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 
ล าดับที่ 4.1.1 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

2. หลักการและเหตุผล  
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการ
ประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  จากระเบียบดังกล่าวท าให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะท าให้ทราบว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมยังคง
สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
 การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้นเพ่ือสร้างความม่ันใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้งในด้านประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จึงได้มีการจัดท าการควบคุม
ภายในทั้งในระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กรขึ้น เพื่อให้มีการด าเนินงานที่ถูกต้องตามระเบียบ มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบหรือป้องกันการทุจริตในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรและประชาชนในพื้นท่ี 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจ าองค์กร และในระดับหน่วยงาน
ย่อย 
 2. เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบ มีวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  
 3. เพ่ือให้เกิดการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร ที่สามารถตรวจสอบหรือป้องกัน
การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 4. เพ่ือรายงานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นประจ า
ทุกปี 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่    
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชุมหารือผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจ า
องค์กร และในระดับหน่วยงานย่อย 
 2. ท าค าสั่งก าหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับหน่วยงานย่อย  
 3. ด าเนินการ จัดท าการควบคุมภายใน ดังนี้ 

3.1 จัดท ารายงานการควบคุมภายใน  ขององค์กร (ตามระเบียบฯ ข้อ 5 ) ทั้งในระดับหน่วยงานย่อย 
และระดับองค์กร 

3.2 จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ ข้อ ๖  ทั้งในระดับ
หน่วยงานย่อย และระดับองค์กร 
 4. รายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลเป็นประจ าทุกปี 

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

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจ าองค์กร และในระดับหน่วยงานย่อย 
 2. ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบ มีวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  
 3. เกิดการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร ที่สามารถตรวจสอบหรือป้องกันการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. มีการรายงานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็น
ประจ าทุกป ี
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผน  
การปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผู้ก ากับดูแล 
 
ล าดับที่ 4.1.2 (1) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร 

2. หลักการและเหตุผล  
 การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ จัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน ทั้งในด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน 
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้
ของรายงานการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี   

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ข้อ 6 ได้ก าหนดให้หน่วยงานรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ต่อผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จึง
ได้จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ ข้อ ๖  ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยและ
ระดับองค์กร โดยมีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจ นโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแลรับทราบเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานในองค์กร  

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เกิดแนวทางในการป้องกันหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ภายในองค์กร 
 2. เพ่ือให้มีโครงการหรือกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง โดยน าความเสี่ยงเดิมมาปรับปรุงเพื่อมิให้เกิดความ
เสี่ยงใหม่ข้ึน 

3. เพ่ือให้เกิดแผนปฏิบัติการขององค์กรที่สอดคล้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เพ่ือให้ การปฏิบัติ งาน ในหน่วยงาน  เป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
5. เพ่ือให้เกิดเครื่องมือส าหรับช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่    

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจ าองค์กร และในระดับหน่วยงาน
ย่อย 
 2. ประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับหน่วยงานย่อย  
 3. จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ ข้อ ๖  ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับหน่วยงานย่อย ดังนี้  
 3.1 รายงานระดับหน่วยรับตรวจ (องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว)  
  1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)  
  2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)  
  3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)  
 3.2  รายงานระดับส่วนงานย่อย (ส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว)  
  1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)   
  2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)    
  3. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)              
  4. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)  
 4. รายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลเป็นประจ าทุกปี  
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

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

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่     

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เกิดแนวทางในการป้องกันหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ภายในองค์กร 
 2. มีโครงการหรือกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง โดยน าความเสี่ยงเดิมมาปรับปรุงเพื่อมิให้เกิดความเสี่ยง
ใหม่ข้ึน 

3. เกิดแผนปฏิบัติการขององค์กรที่สอดคล้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. การปฏิบัติ งานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับท่ี  

วางไว้ 
5. เกิดเครื่องมือส าหรับช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2 การสนับสนุน ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอ บการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ล าดับที่ 4.2.1 (1) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรพนักงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหม่  
โดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้ในระดับจังหวัดนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเองร่วมกัน เพ่ือท าหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเองโดยตรง  จึงท าให้การสรรหาและการคัดเลือก
เป็นหน้าที่พ้ืนฐานของงานบุคลากร การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ  มีผลต่อการบริการประชาชน  
การสรรหาจึงเป็นขั้นตอนส าคัญ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและ
ประโยชน์ของทางราชการ  จึงต้องด าเนินการอย่างจริงจังยึดหลักความถูกต้องและยุติธรรม  เพ่ือให้ได้บุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่เหมาะสมในหน้าที่นั้นๆ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วจึงได้มีมาตรการการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรพนักงานจ้าง
ขึ้นเพ่ือสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเข้าท างานท่ีตรงกับงานที่องค์กรมอบหมายให้  ด้วยความโปร่งใส   
 และตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับดูแลงานบริหารงานบุคคลขององค์กร  

 2 .  เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร   
 3 .  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

4. เป้าหมาย 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรพนักงานจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

6. วิธีด าเนินการ 
 คณะกรรมการร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และร่วมคัดเลือก  

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

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

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพนักงานจ้าง 
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ล าดับที่ 4.2.1 (2) 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับ  มาตรา 
14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ที่ก าหนดไว้ ตามมาตรา 9 
(1) - (8) ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคลเป็นหนึ่งในข้อมูล
ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดเตรียมให้ประชาชนเข้าตรวจค้นดูได้ด้วยตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้     

 2. เพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
 3. เพ่ือให้การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในต าบลดอนแก้ว  ทั้ง 10 หมู่บ้าน   

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารด้าน

การบริหารงานบุคคล 

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

  2. หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร  
 3. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2 การสนับสนุน ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอ บการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ  
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
ล าดับที่ 4.2.2 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล  
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 มาตรา  287 วรรค  3 บัญญัติให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่ายและ  
ผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ให้ประชาชนในต าบลดอนแก้วและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงผลการด าเนินการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน  และเห็นถึงความคุ้มค่าของการ
บริหารจัดการขององค์กร 

ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2540  มาตรา  287  วรรค  3 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วจึงขอรายงานผลการด าเนินงาน  เพ่ือให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงการ รายละเอียดข้อมูลการด าเนินโครงการและการ ใช้จ่ายเงินของ

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
2.  เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
3.  เพ่ือให้มั่นใจว่าการใช้จ่ายงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วเป็นไปตามท่ีได้รับ

งบประมาณจากภาครัฐ 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในต าบลดอนแก้ว และบุคคลภายนอก 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
 1.  ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

2.  ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
3.  ประชาสัมพันธ์ในหนังสือวารสารดอกแก้ว ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

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

9. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบเป็นประจ าทุกปีงบประมาณและถูกต้อง ณ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
2.  มีการแจกจ่ายหนังสือวารสารดอกแก้ว ให้กับประชาชน/บุคคลภายนอกในทุกๆปี 
3.  มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบเป็นประจ าทุกปีงบประมาณและถูกต้อง ณ 

เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
2. บุคลากรเกิดทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในองค์กร 
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ล าดับที่ 4.2.2 (2) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการจัดท าวารสารดอกแก้ว เพื่อเผยแพร่โครงการ กิจกรรมต่างๆ  ให้ประชาชนทราบ 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าข้ึนเพื่อการตรวจสอบ 
รวมถึงรัฐบาลมีนโยบายกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความสะดวก และความคล่องตัวในการ
บริหารงาน ปัจจุบันมีการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แก้ว จึงได้จัดท าวารสารดอกแก้วประจ าปีขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ ภารกิจ และผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ซึ่งโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาต าบล และได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ และเอกชน และกลุ่ม
องค์กรภาค ี
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ด าเนินการจัดท าวารสารดอกแก้ว 
เพ่ือจะเป็นสื่อเสริมสร้างความรู้ระหว่างหน่วยงานกับประชาชน รวมทั้งเป็นการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวสาร ขององค์กรและชุมชน  ในรูปแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีให้กับองค์กรและชุมชน 
2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ

หน้าที่ของ อปท.ทุกขั้นตอน  

4. เป้าหมาย 
1. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนต าบลดอนแก้ว 
2. เด็ก และเยาวชนต าบลดอนแก้ว 
3. หน่วยงานภาคภาคีภายในต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่     

6. วิธีด าเนินการ 
๑. จัดหาข้อมูลจากแต่ละกองเพ่ือรวบรวมจัดท าเอกสาร 
๒. ขอใบเสนอราคาจากร้านเพื่อเสนอให้ผู้บริหาร 
๓. ด าเนินการจัดส่งเอกสารให้กับร้าน 
๔. จัดท าพัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 120,000 บาท    

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ให้ประชาชนได้รับทราบในปีที่ผ่านมา และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2 การสนับสนุน ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอ บการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
  4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ                                      
 

ล าดับที่ 4.2.3 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการพัสดุ ตรวจสอบการจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 กระบวนการจัดหาพัสดุ เป็นกระบวนการหนึ่งในการให้ได้มาซึ่งการบริการสาธารณะและการพัฒนาต าบล 
ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.  ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
โดยเปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส                   
เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
         2. เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นฯ 
 3. เพ่ือสร้างกระบวนการต่อต้านการทุจริต ให้เกิดความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุของ อบต.ดอนแก้ว 
 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในต าบลที่สมัครใจเข้าร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่     
 

6. วิธีด าเนินการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความสมัครใจ 

เพ่ือร่วมพิจารณา หรือตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหา ตลอดไปจนถึงการตรวจ
รับพัสดุหรือตรวจการจ้าง  

      

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ         
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัสดุ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 สามารถพัฒนาต าบลตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  
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ล าดับที่ 4.2.3 (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 อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   
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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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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 

ล าดับที่ 4.3.1 (1) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถให้กับผู้น าท้องถิ่นและบุคลากรของ อบต.ดอนแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  อันเนื่องมาจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการ

สื่อสาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การเรียนรู้เพื่อ  
ที่จะปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง และมีความกดดันจากทุก ๆ ด้านจึงเป็นเรื่องส าคัญ  
ในทุก ๆ องค์กร และชุมชนต่างล้วนแต่มีปัญหาจากโลกาภิวั ตน์มากมาย อาทิเช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ภาวการณ์
แข่งขันของกลุ่มทุนนิยม ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท าให้เกิดปัญหาคนยากจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาทางเศรษฐกิจ
จึงถูกเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม อีกท้ังอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสาร  โทรศัพท์มือถือ 
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดภัยสังคมท่ีแพร่ระบาดได้ง่าย และยากต่อการควบคุมป้องกัน ปัญหา
ทางการเมือง ก็ก่อให้เกิดผลกระทบได้อย่างกว้างขวางขึ้น และรุนแรงมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน 
 การจัดการอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ และกระบวนการจัดท าแผนแม่บทชุมชน เพ่ือการวางแผนพัฒนา
องค์กร และท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ จึงเป็นเรื่องส าคัญต่อการพัฒนาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว  จึงได้จัดให้มีโครงการ “พัฒนาศักยภาพ และความสามารถให้กับผู้น าท้องถิ่น และบุคลากร
ของ อบต.ดอนแก้ว ” ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ให้มีการเพิ่มพูนความรู้  
พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว และผู้น า
ชุมชนกลุ่มต่าง ๆ  เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร อันจะเกิดผลประโยชน์โดยตรงต่อ
ผู้ที่เข้ารับการอบรม และเกิดประโยชน์แก่องค์กรตลอดจนพี่น้องประชาชนโดยทางอ้อม 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชน  แกนน ากลุ่มต่าง 

รวมถึงแกนน าเด็ก และเยาวชน  ปรับเปลี่ยนภาวะผู้น า  การเสริมสร้างพลังกาย  และพลังใจ  ตลอดจนเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร 

2. เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วและผู้น าชุมชน   
แกนน ากลุ่มต่าง ๆ  รวมถึงแกนน าเด็ก และเยาวชน ได้ร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรอันดี และน าไปขยายใน
ชุมชน 

3.  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสู่ต าบลดอนแก้วให้มีการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
4.  เพ่ือให้เกิดการบริการแก่ประชาชนในต าบลดอนแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย 
1.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว              
2.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   
3.  ผู้น าชุมชน / แกนน ากลุ่มต่างๆ  / แกนน าเด็ก และเยาวชน                
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4.  พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วพื้นที่ หมู่ที่ 1-10 ในต าบลดอนแก้ว  และโรงเรียนในสังกัด  
อบต.ดอนแก้ว   

6. วิธีด าเนินการ 
1.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
2. ประสานวิทยากรให้ความรู้ในแต่ละกลุ่มของผู้เข้าอบรม 
3. ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน 
4. จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม  และศึกษาดูงานตามโครงการ 
5. ประเมินผล 

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 150,000 บาท         

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.   ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่  และผู้น าชุมชนได้รับความรู้เพ่ิมเติม เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการที่ด ีก่อให้เกิดการพัฒนาในชุมชน อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  
2.    ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่  และผู้น าชุมชน สามารถน าองค์ความรู้จากการฝึกอบรม  

และการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในชุมชน พร้อมทั้ง สามารถสร้างจิตวิทยาการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.  ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชนได้รับการพัฒนาทางด้านการบริการ  
รวมถึงด้านคุณธรรมในการด าเนินงาน 

4.  ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชนเกิดพลังขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีขึ้นภายในต าบลดอนแก้ว 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ล าดับที่ 4.3.2 (1) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการประชุมสภา อบต.ดอนแก้วสัญจร 

2. หลักการและเหตุผล  
 จากนโยบายการบริหารงานที่โปร่งใส และเน้นการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
จึงเป็นแนวคิดท่ีต้องการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ด้วยข้อคิดท่ีว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบล รู้อะไร ประชาชนก็ต้องรู้สิ่งนั้นเหมือนกัน การประชุมสภาฯ จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่
สภาฯ ได้พูด ได้เสนอ ได้ถกปัญหาประเด็นด้านต่าง ๆ จึงต้องการให้ประชาชนได้รับทราบเช่นเดียวกัน จึงได้เชิญ
ชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกครั้ง แต่ปรากฏว่า  มีประชาชนเข้าร่วม
รับฟังการประชุมสภาฯ น้อยมาก สาเหตุเนื่องจากสถานที่ในการประชุมอยู่ไกลจากที่อยู่อาศัยของประชาชนหลาย 
ๆ หมู่บ้าน การเดินทางล าบาก จึงมีแนวคิดใหม่ว่าหากจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นช่วงท้าย
เมื่อปิดประชุมแบบเป็นทางการ และเพ่ือให้ประชาชนได้เดินทางเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้สะดวก จึงได้จัดท า  
“โครงการประชุมสภา อบต.ดอนแก้วสัญจร  ” ขึ้น โดยจัดการประชุมสภาฯ ที่ศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน 
หรือศาลาในบริเวณวัดของแต่ละหมู่บ้าน เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์ในการเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมสภาของ อบต.ดอนแก้ว และหากมีการประชุมในหมู่บ้านใด ก็จะมีการเปิด
เสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวในขณะประชุมเพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ทางบ้านได้ฟังด้วยในวาระท่ีเกี่ยวข้องกับพี่
น้องประชาชนโดยตรง 

ดังนั้น  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารฯ  
และสมาชิกสภาฯ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นความต้องการความจ าเป็นในแต่ละหมู่บ้านผ่านการประชุมสภา อบต.สัญจร   จึงได้จัดท า  
“โครงการประชุมสภา อบต.ดอนแก้วสัญจร”  ประจ าปี 2560 ขึ้น  โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมสภาฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน และยังส่งเสริมให้ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมสภาฯ อีกด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาฯ ของท้องถิ่นของตน 
2. เพ่ือปลูกฝังระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน และเยาวชนให้สัมผัสกับระบบสภ าฯหรือการประชุม

สภาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนในการบริหารงานเพ่ือประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุม

สภาฯ 
4. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  หรือเสนอปัญหาในการประชุมสภาท้องถิ่น 
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4. เป้าหมาย 
 1.  ประชาชนในต าบลดอนแก้วทุกหมู่บ้าน 
 2 .  คณะผู้บริหาร  ที่ปรึกษานายกฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 3.  บุคลากรของ อบต.ดอนแก้ว 
 4.  ส่วนราชการต่างๆ 

5.  กลุ่มพลังมวลชนในพื้นท่ี เช่น ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มนักพัฒนาอาวุโส กลุ่มสมาชิกกิ่งกาชาด  
เป็นต้น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศาลากลางหมู่บ้าน  วัด  หรือสถานศึกษาในเขตต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
1. เขียนโครงการ / ขออนุมัติโครงการ 
2. วางแผนการด าเนินงาน  
3. ด าเนินงานตามโครงการ  

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 5,000 บาท         

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นของตน 

2.  ประชาชน และเยาวชนได้สัมผัสกับระบบสภาฯ หรือการประชุมสภาฯ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.  ประชาชนมีความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ 
4.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของบุคลากรของ อบต.ดอนแก้ว 
5.  ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็น  ความต้องการให้ที่ประชุมสภา ฯ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริง 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ

ทุจริต 
   4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

ล าดับที่ 4.4.1 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว (ก.ธ.ต.ดอนแก้ว) 

2. หลักการและเหตุผล  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ยึดถือ
ปฏิบัติบริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดไว้โดยได้เสนอเป็นระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า หลักธรรมาภิบาลนั้นประกอบด้วย 6 หลักการคือ 

1.  หลักคุณธรรม 
2.  หลักนิติธรรม 
3.  หลักความโปร่งใส 
4.  หลักความมีส่วนร่วม 
5.  หลักความรับผิดชอบ 
6.  หลักความคุ้มค่า 

 ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย เพราะช่วยสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง ศรัทธาและ
เชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งภายใน
องค์กร  ในชุมชน  มีการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ และเกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในต าบลดอน
แก้ว โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ผู้น าชุมชน ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมและเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลเกิดเป็นรูปธรรมในต าบลดอนแก้ว 
 2. เพ่ือให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมใน
ต าบลดอนแก้ว 
 4. เพ่ือให้เพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชนต าบลดอนแก้ว  

4. เป้าหมาย 
 1. ฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่าย พนักงาน
เจ้าหน้าที่  และประชาชนต าบลดอนแก้ว 
 2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับต าบลดอนแก้ว  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
 2. วางแผนและจัดเตรียมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3. เชิญประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน และขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว (ก.ธ.ต. ดอนแก้ว) 
 4. ขับเคลื่อนกิจกรรม ก าหนดบทบาท หน้าที่ให้ชัดเจนและปฏิบัติงานในชุมชน ระหว่างคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว (ก.ธ.ต.ดอนแก้ว) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ     

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว เพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วในการพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เกิดศูนย์ธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้วที่เป็นศูนย์ประสานงานอย่างมีระบบและสามารถขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
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ล าดับที่ 4.4.1 (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 านักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ขึ้น เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วส าหรับบริการประชาชน 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 ด้วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถน าข้อมูลข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ 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 4.4.1 (3) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย 

2. หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบันเป็นยุคของการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  ซึ่งในบางครั้งการ
ติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่สามารถท าให้คนในชุมชนได้รับข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการติดต่อสาร  
ที่ส าคัญของคนในชุมชนนั้นยังต้องประกาศเสียงตามสาย โดยให้ผู้น าหมู่บ้านเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ข่าวต่าง ๆ   
ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในหมู่บ้าน องค์กรส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการ  ที่คนในชุมชนควรที่จะ
ได้รับทราบ และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรท้องถิ่น  
ผู้น าชุมชน และคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. ผู้น าชุมชน ประชาชนต าบลดอนแก้ว น าข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว คณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว 
และประชาชนต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
1. หาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกฎหมายจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , อินเตอร์เน็ต

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. เรียบเรียงข้อมูลเป็นเอกสารรูปแบบ “ข่าวกฎหมายรายเดือน ” เดือนละ 1 เรื่อง ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ  
 3. ประชาสัมพันธ์เอกสาร “ข่าวกฎหมายรายเดือน” โดยผ่าน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว และคระกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว (ก.ธ.ต.ดอนแก้ว) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน
หมู่บ้าน และติดประกาศไว้ในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 
 4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ  เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ประชาชนที่
ใช้บริการ    

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

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้น าชุมชน ประชาชนต าบลดอนแก้ว ได้รับความรู้ด้านกฎหมายเพื่อมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ( Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
 
ล าดับที่ 4.4.2 (1) 
1. ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล อบต.ดอนแก้ว 

2. หลักการและเหตุผล  
 ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ธรรมมาภิบาลที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญู
ชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก  
 ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย เพราะช่วยสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วยังท าให้บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง ศรัทธาและ
เชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ  
ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ยึดถือ
ปฏิบัติบริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดไว้โดยได้เสนอเป็นระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่า หลักธรรมาภิบาลนั้นประกอบด้วย 6 หลักการคือ 

1.  หลักคุณธรรม 
2.  หลักนิติธรรม 
3.  หลักความโปร่งใส 
4.  หลักความมีส่วนร่วม 
5.  หลักความรับผิดชอบ 
6.  หลักความคุ้มค่า 

   ส านักนายกรัฐมนตรี ได้ตราระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาได้มีการออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552
ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดว่าเป็นคณะกรรมการที่ถูกก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้การบริหารราชการในส่วนภูมิภาค สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
และเพ่ือให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในแต่ละจังหวัดบรรลุผล เกิดการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยจะท า
หน้าที่สอดส่อง เสนอแนะ และส่งเสริม  ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล อันจะท าให้การ
บริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ  ก.ธ.จ.  เป็นคณะกรรมการที่คัดเลือกและแต่งตั้ง
มาจากผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  และผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชนที่ได้รับการยอมรับ โดยปัจจุบันมีการแต่งตั้ง ก.ธ.จ. ครบทุกจังหวัดแล้ว รวมจ านวน 1,149 คน ซึ่ง โดยให้
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่ประธาน ก.ธ.จ. ทุกจังหวัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขับเคลื่อนให้
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจอันดี และปลูกฝังค่านิยมเก่ียวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ภายใต้หลัก “ธรรมาภิบาล” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้กับฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่สนใจทั่วไป 
 2. เพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นด้วยภาคประชาชน  และสร้างเครือข่ายพร้อมทั้งหนุน
เสริมกิจกรรมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบและเกิดการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม  
 3. เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. เป้าหมาย 
 1. ฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่าย พนักงาน
เจ้าหน้าที่  และประชาชนต าบลดอนแก้ว 
 2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับต าบลดอนแก้ว  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
 2. วางแผนและจัดเตรียมการด าเนินงานตามโครงการ 
 3. เชิญประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน และขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว (ก.ธ.ต. ดอนแก้ว) 
 4. จัดประชุม หรืออบรม หรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดเชียงใหม่ หรือหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
 5. ขับเคลื่อนกิจกรรม ก าหนดบทบาท หน้าที่ให้ชัดเจนและปฏิบัติงานในชุมชนร่วมกับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแก้ว 
 6. ประเมินผลการด าเนินการ 
7. สรุปและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ     

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

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 5 ,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนต าบลดอนแก้ว คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผู้น าชุมชน  มีความรู้และความเข้าใจมีวิสัยทัศน์
และทัศนคติอันดี  เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 2. มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้ว เพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วในการพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. เกิดศูนย์ธรรมาภิบาลต าบลดอนแก้วที่เป็นศูนย์ประสานงานอย่างมีระบบและสามารถขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
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ล าดับที่ 4.4.2 (2) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการประชุมพลังผู้น าชุมชน และภาคีเครือข่ายต าบล 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 องค์การบริหาร

ส่วนต าบล (อบต.) มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ ที่มีการท างานใกล้ชิดกับประชาชน อีกท้ังมี
อ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จึงต้องมีการประสานงานและบูรณาการท างาน
ร่วมกับองค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมุ่ง
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นส าคัญ 

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจาก
ทุกส่วนต้องท างานร่วมกัน เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ี  
ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่  อีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และคนในชุมชน
เพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กร ชุมชน และหน่วยงานในพื้นท่ี 

 2. เพ่ือเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ร่วมกัน 
 3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ชุมชน และหน่วยงานในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
ผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน และหน่วยงานราชการในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนแก้ว 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

6. วิธีด าเนินการ 
1. ก่อนการประชุม 

- จัดระเบียบวาระการประชุม 
- จัดท าบันทึก/หนังสือเชิญประชุม (ระบุวันเวลา สถานที่ประชุม พร้อมวาระการประชุม) 
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ 

2. วันประชุม 
- ประสานงานทางโทรศัพท์เพ่ือยืนยันวัน เวลา และสถานที่กับผู้้รว่มประชุม 
- อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ร่วมประชุม 

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 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ร่วมกัน 
2. ประชาชน และหน่วยงานในพื้นท่ี ทราบถึงกิจกรรมการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ดอนแก้ว 

 

 

 

 
 

 


