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สส่วนททที่ ๑
   บทนนน

๑. กนรววิเครนะหห์ควนมเสทที่ยงในกนรเกวิดกนรททุจรวิตในองคห์กร
ปกครองสส่วนทท้องถวิที่น

   การววิเคราะหห์ความเสสสี่ยงในการเกวิดการททุจรวิตในองคห์กร
ปกครองสส่วนทท้องถวิสี่น มสววัตถทุประสงคห์เพพสี่อคท้นหาปวัจจวัยทสสี่จะกส่อใหท้เกวิด
ความเสสสี่ยง  และนนาปวัจจวัยทสสี่เปปนสาเหตทุนวันั้นมาววิเคราะหห์ เพพสี่อหา
แนวทางปท้องกวันไมส่ใหท้มสหรพอเกวิดปวัจจวัยทสสี่เปปนตท้นเหตทุของความเสสสี่ยงนวันั้น 
ไมส่วส่าจะเกวิดจากตวัวบทุคคล หนส่วยงาน หรพอปวัจจวัยอพสี่นใดกปตาม  เพพสี่อหา
แนวทางปท้องกวันการททุจรวิตทสสี่มสประสวิทธวิภาพและเหมาะสมกวับทท้องถวิสี่น
นวันั้นๆ

           ปปั จจปัยททที่มทผลตส่อกนรททุจรวิตในทท้องถวิที่น  การททุจรวิตในทท้อง
ถวิสี่นมสปวัจจวัยทสสี่สนาควัญทสสี่กส่อใหท้เกวิดการททุจรวิต ไดท้แกส่ การขาดการเอาใจใสส่
และบวังควับใชท้กฎหมายอยส่างเครส่งครวัดจรวิงจวังของผท้ผู้ทสสี่มสหนท้าทสสี่บวังควับใชท้
กฎหมาย โดยเหปนวส่าการททุจรวิตเปปนเรพสี่องปกตวิ  เปปนคส่านวิยมในสวังคม
ไทยทสสี่มสมานาน การปลส่อยปละละเลยของผท้ผู้มสหนท้าทสสี่บวังควับใชท้กฎหมาย 
จจึงเปปนปวัจจวัยทสสี่สนาควัญทสสี่ทนาใหท้เกวิดการททุจรวิต

กนรททุจรวิตในองคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิที่น มทลปักษณะ
ตส่นงๆ ดปังนทน
๑)   ททุจรวิตในดท้านการเงวินการคลวัง  เชส่น  การจวัดซพนั้อ จวัดจท้าง  

การทนาบวัญชส  การจวัดทนางบประมาณ
๒)  ททุจรวิตเกวิดจากการบรวิหารงานบทุคคล  เชส่น  การสอบแขส่งขวัน

การบรรจทุแตส่งตวันั้ง  การโอนยท้าย
                

  สนเหตทุหรรือปปั จจปัยททที่สนนคปัญททที่นนนไปสส่สู่กนรททุจรวิตของ
องคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิที่น มทดปังนทน 
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    ๑)  สภนพทนงเศรษฐกวิจ ปวัญหาทางเศรษฐกวิจทสสี่ราคาสวินคท้า
อทุปโภคบรวิโภคสผู้งขจึนั้น ทนาใหท้มสภาระคส่าใชท้จส่ายมากขจึนั้นรายจส่ายมากกวส่า 
รายรวับ  เปปนสาเหตทุทสสี่ทนาใหท้เจท้าหนท้าทสสี่ทสสี่มสคทุณธรรม จรวิยธรรมและ
ความยวับยวันั้งชวัสี่งใจนท้อยทนาการททุจรวิตไดท้งส่าย
            ๒)  โอกนส ประเทศไทยใชท้ระบบบรวิหารงานบทุคคลเปปน
ระบบอทุปถวัมภห์  ผท้ผู้ทสสี่จะมสความกท้าวหนท้าในหนท้าทสสี่ราชการไดท้ตท้องเขท้าหาผท้ผู้
ทสสี่มสอนานาจสวัสี่งบรรจทุแตส่งตวันั้ง  และตท้องมสสวิสี่งตอบแทนใหท้ผท้ผู้ทสสี่มสอนานาจสวัสี่ง
บรรจทุแตส่งตวันั้ง ผท้ผู้ทสสี่ตท้องการความกท้าวหนท้าจจึงหาโอกาสททุจรวิต  เพพสี่อใหท้ไดท้
มาซจึสี่งทรวัพยห์สวินเพพสี่อนนาไปเปปนใบเบวิกทางสส่ผู้ความกท้าวหนท้าของตน

  ๓)  คส่นนวิยม สวังคมไทยเปปนสวังคมทสสี่มสคส่านวิยมทสสี่ดสงามมาตวันั้งแตส่
บรรพบทุรทุษ ทสสี่ยกยส่องใหท้เกสยรตวิผท้ผู้ทสสี่เปปนคนดส มสความรท้ผู้ ความสามารถ มส
ความประพฤตวิทสสี่ดสงาม  แตส่เมพสี่อเวลาผส่านไปเทคโนโลยสและคส่านวิยม
ทางโลกตะววันตกกปแพรส่เขท้ามาทนาลายคส่านวิยมทสสี่ดสงามของไทยในอดสต  
หวันมานวิยมววัตถทุจนกลายเปปนสวังคมววัตถทุนวิยมและเพพสี่อใหท้ไดท้มาซจึสี่งววัตถทุจจึง
ทนาททุกววิถสทางแมท้กระทวัสี่งการททุจรวิตตส่อประเทศชาตวิ  ซจึสี่งเปปนบท้านเกวิด
เมพองนอนของตวัวเองกปทนาไดท้

 ๔)  อวิทธวิพล ผท้ผู้ทสสี่มสบารมสเพราะมสฐานะทางเศรษฐกวิจดสและ
พรรคพวกบรวิวารมาก มวักจะใชท้อนานาจหรพอทสสี่เรสยกวส่าอวิทธวิพลของตนทสสี่
มสเหนพอผท้ผู้คน โดยเฉพาะกวับเจท้าหนท้าทสสี่บท้านเมพองทสสี่ขาดคทุณธรรมทสสี่เหปน
ประโยชนห์ของตนสนาควัญกวส่าประโยชนห์สส่วนรวม   เอพนั้อประโยชนห์ใหท้แกส่ผท้ผู้
มสอวิทธวิพลแสวงหาประโยชนห์จากประโยชนห์ของสส่วนรวมมาเปปน
ประโยชนห์ของตนและพวกพท้องโดยไมส่เกรงกลวัวกฎหมาย

๕)  กนรบปังคปับใชท้กฎหมนย เจท้าหนท้าทสสี่ผท้ผู้มสหนท้าทสสี่บวังควับใชท้
กฎหมาย ไมส่บวังควับใชท้กฎหมายอยส่างเครส่งครวัดและจรวิงจวัง สาเหตทุอาจ
จะมาจากการเอพนั้อประโยชนห์ใหท้ผท้ผู้มสอวิทธวิพลโดยการทนามาหากวินรส่วมกวัน 
จากประโยชนห์ของสส่วนรวมซจึสี่งเปปนประโยชนห์ของคนทวันั้งชาตวิ  หรพอเจท้า
หนท้าทสสี่บท้านเมพองเกรงกลวัวอวิทธวิพลของผท้ผู้มสอวิทธวิพลกลวัวภวัยจะมาถจึงตน
และครอบครวัวถท้าไมส่ยอม จจึงยอมใหท้ผท้ผู้มสอวิทธวิพลทนาผวิดกฎหมาย
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๒. หลปักกนรและเหตทุผล
ปวัจจทุบวันประเทศไทยมสปวัญหารทุมเรท้ามากมาย ไมส่วส่าจะเปปน

ปวัญหาทางการเมพอง  เศรษฐกวิจ  และสวังคม ปวัญหาเหลส่านสนั้ลท้วนมส
สาเหตทุมาจากการททุจรวิต  เปปนปวัจจวัยทสสี่สนาควัญทสสี่กส่อใหท้เกวิดปวัญหาเหลส่านสนั้ 
เรวิสี่มจากปวัญหาทางการเมพองทสสี่ผท้ผู้ทสสี่ไดท้รวับเลพอกตวันั้งเขท้ามาทนาหนท้าทสสี่
บรวิหารบท้านเมพอง  ถพอโอกาสทสสี่ตนมสอนานาจและหนท้าทสสี่แสวงหา
ประโยชนห์จากการใชท้ตนาแหนส่งหนท้าทสสี่เรสยก รวับ ผลประโยชนห์ตอบแทน
จากผท้ผู้ทสสี่ตท้องการเขท้ามารวับงานทสสี่เปปนโครงการตส่างๆของรวัฐ โดยเฉพาะ
งานทสสี่เปปนโครงสรท้างพพนั้นฐานและการแสวงหาประโยชนห์ในรผู้ปแบบ
ตส่างๆ อสกมากมาย ตลอดจนการแสวงหาผลประโยชนห์ทสสี่ประชาชน
สส่วนใหญส่มองไมส่ออกและนจึกไมส่ถจึง ถจึงววิธสการอวันแยบยลในการททุจรวิต
นวัสี่นคพอการททุจรวิตในเชวิงนโยบาย ซจึสี่งเปปนววิธสการทสสี่ละเอสยดซวับซท้อนยาก
เกวินกวส่าทสสี่คนทวัสี่วไปจะมองออกและเขท้าใจ  ปวัญหาทางเศรษฐกวิจกปมส
สาเหตทุทสสี่สนาควัญมาจากการททุจรวิต ผท้ผู้บรวิหารทสสี่เขท้ามาสส่ผู้ตนาแหนส่งทางการ
เมพองโดยมสจทุดประสงคห์เพพสี่อหาชส่องทางกอบโกยผลประโยชนห์ของชาตวิ 
เปปนประโยชนห์ของตนและพรรคพวกบรวิวาร กปจะบรวิหารบท้านเมพองไป
ในทางทสสี่จะเอพนั้อประโยชนห์ใหท้แกส่ตนและพวกพท้อง โดยไมส่สนใจวส่าสวิสี่งทสสี่
ตนทนาชอบดท้วยกฎหมายหรพอไมส่และจะกส่อใหท้เกวิดความเสสยหายแกส่
ประเทศชาตวิหรพอไมส่ ขอเพสยงใหท้ตนและพรรคพวกไดท้ประโยชนห์กปเพสยง
พอแลท้ว ซจึสี่งผลกนาลวังเกวิดแกส่บท้านเมพองอยส่ผู้ในขณะนสนั้คพอประชาชนยากจน 
ประเทศชาตวิมสหนสนั้สวินมากมาย ปวัญหาทางสวังคมการแบส่งสสแบส่งฝส่ ายทสสี่
เกวิดขจึนั้นในอดสตและยวังคงมสปรากฏอยส่ผู้ในปวัจจทุบวัน แมท้จะไมส่ชวัดเจนและ
รทุนแรงเหมพอนในอดสตทสสี่ผส่านมากปตามแตส่กปยวังคงมสปรากฏอยส่ผู้ กปมสสาเหตทุ



-4-

มาจากการททุจรวิตคอรห์รวัปชวัสี่นทวันั้งสวินั้นทสสี่เกวิดจากการบรวิหารงานทสสี่เหปนแกส่
ประโยชนห์ของตนและพวกพท้องมากกวส่าประโยชนห์สส่วนรวม 

ปวัญหาการททุจรวิตในองคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่นสส่วนใหญส่
เกวิดจาก งานบรวิหารทางการเงวินการคลวัง เชส่น การจวัดซพนั้อ จวัดจท้าง การ
จวัดทนางบประมาณ การทนาบวัญชส และงานการบรวิหารงานบทุคคล เชส่น 
การสอบแขส่งขวัน การบรรจทุแตส่งตวันั้ง การโอนยท้าย เปปนตท้น  การจวัดซพนั้อ 
จวัดจท้าง การยพสี่นซองประกวดราคา กปมวักจะเปปนผท้ผู้ยพสี่นซองหนท้าเดวิมๆทสสี่ไดท้
สวิทธวิ ผท้ผู้ทสสี่ยพสี่นซองแขส่งขวันกปมวักจะยพสี่นไปตามระเบสยบทนาเหมพอนรท้ผู้กวันวส่า
ใครไดท้ ดผู้เหมพอนจท้างใหท้ยพสี่นซองเขท้าแขส่งเพพสี่อทนาตามระเบสยบเทส่านวันั้น การ
บรวิหารงานบทุคคล เรวิสี่มตวันั้งแตส่การสอบแขส่งขวันมวักจะมสการววิสี่งเตท้นฝากฝวัง
ใหท้ลผู้กหลานของผท้ผู้ทสสี่มสเงวินมสบารมสไดท้บรรจทุ แมท้สอบไดท้ลนาดวับทสสี่ไมส่ดสดผู้แลท้ว
ไมส่นส่าเรสยกถจึงไมส่นส่าไดท้บรรจทุ กปสามารถเรสยกถจึงและไดท้บรรจทุ และอสก
กรณสหนจึสี่งทสสี่เกวิดขจึนั้นมากเชส่นกวัน คพอ ผท้ผู้บรวิหารหนส่วยงานจวัดสอบแขส่งขวัน
เองและเรสยกรวับเงวินจากผท้ผู้สอบแขส่งขวัน ทสสี่จวิตใจขาดคทุณธรรมทสสี่ตท้องการ
บรรจทุเปปนขท้าราชการโดยไมส่คนานจึงถจึงสวิสี่งใดนอกจากใหท้ตวัวเองไดท้
ประโยชนห์ไดท้รวับการบรรจทุเปปนขท้าราชการ โดยไมส่ควิดคนานจึงถจึงความเปปน
ธรรมตส่อเพพสี่อนมนทุษยห์ดท้วยกวัน การบรรจทุแตส่งตวันั้งเพพสี่อเขท้าสส่ผู้ตนาแหนส่งหรพอ
เลพสี่อนตนาแหนส่งในสายบรวิหารใหท้สผู้งขจึนั้นกปมสการเรสยก รวับ เงวินหรพอ
ประโยชนห์ตอบแทนเชส่นกวัน การโอนยท้าย ผท้ผู้บรวิหารหนส่วยงานทสสี่รวับโอน
ยท้ายหลายแหส่งกปเรสยก รวับ เงวินหรพอประโยชนห์ตอบแทนเชส่นกวัน
    

ปวัญหาการททุจรวิตเหลส่านสนั้ทวันั้งในระดวับชาตวิและระดวับทท้องถวิสี่น  
จะลดลงและอยส่ผู้ในระดวับทสสี่ควบคทุมไดท้ทสสี่ไมส่สรท้างความเสสยหายใหท้แกส่
ประเทศชาตวิ จะตท้องอาศวัยความรส่วมมพอจากททุกฝส่ายจากททุกภาคสส่วน
ของสวังคมชส่วยกวันเปปนหผู้เปปนตาสอดสส่องดผู้แล โดยไมส่ถพอวส่าการททุจรวิต
เปปนเรพสี่องปกตวิอสกตส่อไป ตลอดจนมสแผนปท้องกวันปราบปรามการททุจรวิตทสสี่
มสประสวิทธวิภาพสามารถแกท้ปวัญหาการททุจรวิตไดท้อยส่างแทท้จรวิง
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๓.  วปัตถทุประสงคห์ในกนรจปัดทนนแผน
๑) เพพสี่อกระตท้ทุนจวิตสนานจึกของคนไทยทวันั้งชาตวิใหท้ตระหนวักถจึงความ

เสสยหายรท้ายแรงทสสี่เกวิดจากการททุจรวิต
๒) เพพสี่อกระตท้ทุนใหท้ขท้าราชการททุกฝส่ายทสสี่ปฏวิบวัตวิราชการในองคห์กร

ปกครองสส่วนทท้องถวิสี่น แสดงเจตจนานงของตนวส่าจะปฏวิบวัตวิหนท้าทสสี่ดท้วย
ความซพสี่อสวัตยห์ สทุจรวิต จะรส่วมกวันตส่อตท้านการททุจรวิตททุกรผู้ปแบบ

๓) เพพสี่อสส่งเสรวิมการปฏวิบวัตวิราชการของขท้าราชการ ใหท้ยจึดหลวักธร
รมาภวิบาลเปปนหลวักในการปฏวิบวัตวิราชการ ซจึสี่งในหลวักธรรมาภวิบาลมส
มาตรการปท้องกวันการททุจรวิตอยส่ผู้ในตวัว

๔) เพพสี่อสส่งเสรวิมใหท้ประชาชนมสบทบาทและมสสส่วนรส่วมทวันั้งในการ
ปท้องกวัน การตรวจสอบ และการวางแผนตส่อตท้านการททุจรวิตททุกรผู้ปแบบ

๔. เปท้ นหมนย
๑)  ขท้าราชการททุกฝส่ายทสสี่ปฏวิบวัตวิหนท้าทสสี่ในองคห์กรปกครองสส่วน

ทท้องถวิสี่น รวมทวันั้งเจท้าหนท้าทสสี่อพสี่น เชส่น ลผู้กจท้างประจนา พนวักงานจท้างตาม
ภารกวิจ พนวักงานจท้างทวัสี่วไป

๒) ประชาชนททุกภาคสส่วนในสวังคมทท้องถวิสี่นมสความตพสี่นตวัวรส่วมกวัน
ตส่อตท้านการททุจรวิตททุกรผู้ปแบบ

๓) ลดความไมส่เปปนธรรมในการบรวิหารงานบทุคคลขององคห์กร
ปกครองสส่วนทท้องถวิสี่นใหท้นท้อยลง

๔) การบรวิหารงานราชการสส่วนทท้องถวิสี่นมสความคท้ทุมคส่า โปรส่งใส 
สามารถตรวจสอบไดท้

๕. ประโยชนห์ของกนรจปัดทนนแผน  
๑)  ขท้าราชการททุกฝส่าย ลผู้กจท้างประจนา พนวักงานจท้างตามภารกวิจ 

พนวักงานจท้างทวัสี่วไป ทสสี่ปฏวิบวัตวิงานในองคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่นมส
จวิตสนานจึกทสสี่ดส ตระหนวักถจึงความเสสยหายทสสี่เกวิดจากการททุจรวิตตส่อ
ตนาแหนส่งหนท้าทสสี่ราชการ
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๒) ปลทุกจวิตสนานจึกและความตระหนวักใหท้ขท้าราชการ ลผู้กจท้าง 
พนวักงาน ทสสี่ทนางานในองคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่นปฏวิบวัตวิราชการโดย
ยจึดหลวักธรรมาภวิบาล เปปนหลวักในการปฏวิบวัตวิราชการใหท้เกวิดความ
ความคท้ทุมคส่า โปรส่งใส เปปนธรรมและสามารถตรวจสอบไดท้

๓) สส่งเสรวิมภาคประชาชนใหท้มสบทบาทและมสสส่วนรส่วมในการ
บรวิหารและตรวจสอบการปฏวิบวัตวิราชการขององคห์กรปกครองสส่วนทท้อง
ถวิสี่น

๔)  มส โครงการ กวิจกรรม และมาตรการเปปนเครพสี่องมพอในการสส่ง
เสรวิมและควบคทุม การปฏวิบวัตวิราชการของขท้าราชการ ลผู้กจท้าง พนวักงาน
ตลอดจนประชาชนทสสี่มาตวิดตส่อราชการ ใหท้เปปนไปดท้วยความคท้ทุมคส่า 
โปรส่งใส เปปนธรรม และตรวจสอบไดท้
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สส่วนททที่  ๒

แผนปฏวิบปัตวิกนรปท้ องกปันกนรททุจรวิต 4 ปท  
(พ.ศ.2561 – 2564)

มวิตวิททที่ ๑  กนรสรท้นงสปังคมททที่ไมส่ทนตส่อกนรททุจรวิต

มวิตวิ ภนรกวิจตนม
มวิตวิ

โครงกนร/

กวิจกรรม/

มนตรกนร

ปท
๒๕๖ 1

ปท
๒๕๖ 2

ปท
๒๕๖ 3

ปท
๒ 564

งบ
ประมน

ณ
(บนท)

งบ
ประมน

ณ
(บนท)

งบ
ประมน

ณ
(บนท)

งบ
ประมน

ณ
(บนท)

๑. การ
สรท้าง
สวังคมทสสี่
ไมส่ทน
ตส่อการ
ททุจรวิต

๑.๑ การ
สรท้าง
จวิตสนานจึกและ
ความ
ตระหนวักแกส่
บทุคลากรทวันั้ง
ขท้าราชการ
การเมพอง
ฝส่ ายบรวิหาร 
ขท้าราชการ
การเมพอง
ฝส่ ายสภา
ทท้องถวิสี่น และ

๑) โครงการ
บรวิหารงานตาม
หลวักธรรมาภวิบาล
๒)โครงการ อบรม
คทุณธรรม 
จรวิยธรรม
๓) กวิจกรรมใหท้
ความรท้ผู้ ความ
เขท้าใจในเรพสี่องผล
ประโยชนห์ทวับซท้อน
แกส่เจท้าหนท้าทสสี่ใน
หนส่วยงาน

-

๒๐,๐๐
๐

-

       -

๒๐,๐๐
๐

-

-

๒๐,๐๐
๐

-

-

๒๐,๐๐๐

-
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ฝส่ายประจนา
ขององคห์กร
ปกครอง
สส่วนทท้องถวิสี่น
๑.๒ การ
สรท้าง
จวิตสนานจึกและ
ความ
ตระหนวักแกส่
ประชาชน
ททุกภาคสส่วน
ในทท้องถวิสี่น

๑) กวิจกรรมเผย
แพรส่ขท้อมผู้ล
ขส่าวสารเกสสี่ยวกวับ
การปฏวิบวัตวิ
ราชการใหท้
ประชาชนทราบ
๒) โครงการสส่ง
เสรวิม อนทุรวักษห์ 
ฟพนั้ นฟผู้
ทรวัพยากรธรรมช
าตวิและสวิสี่ง
แวดลท้อม แหลส่ง
ทส่องเทสสี่ยวพวัฒนา
และปรวับปรทุงภผู้มวิ
ทวัศนห์ในชทุมชน

-

๕๐๐,๐
๐๐

-

๕๐๐,๐
๐๐

-

๕๐๐,๐
๐๐

-

๕๐๐,๐๐
๐

๑.๓ การ
สรท้าง
จวิตสนานจึกและ
ความ
ตระหนวักแกส่
เดปกและ
เยาวชน

๑. โครงการ
อบรมเยาวชน
รวักถวิสี่นรวักษห์สวิสี่ง
แวดลท้อม

๓๐,๐๐
๐

๓๐,๐๐
๐

๓๐,๐๐
๐

๓๐,๐๐๐
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มวิตวิททที่ 1
รวม

๔โครงกนร, ๒
กวิจกรรม

๕๕๐,๐
๐๐

๕๕๐,๐
๐๐

๕๕๐,๐
๐๐

๕๕๐,๐
๐๐

มวิตวิททที่ 2  กนรบรวิหนรรนชกนรเพรืที่อปท้ องกปันกนรททุจรวิต

มวิตวิ ภนรกวิจตนม
มวิตวิ

โครงกนร/

กวิจกรรม/

มนตรกนร

ปท
๒๕๖ 1

ปท
๒๕๖ 2

ปท
๒๕๖ 3

ปท
๒๕๖ 4

งบ
ประมน

ณ
(บนท)

งบ
ประมน

ณ
(บนท)

งบ
ประมน

ณ
(บนท)

งบ
ประมน

ณ
(บนท)

๒. การ
บรวิหาร
ราชการ
เพพสี่อ
ปท้องกวัน
การ
ททุจรวิต

๒.๑ แสดง
เจตจนานง
ทางการ
เมพองในการ
ตส่อตท้านการ
ททุจรวิตของผท้ผู้
บรวิหาร

๑. กวิจกรรม 
เจตจนานง
ทางการเมพองใน
การตส่อตท้านการ
ททุจรวิตของผท้ผู้
บรวิหารองคห์กร
ปกครองสส่วน
ทท้องถวิสี่น

- - - -

๒.๒ 
มาตรการ
สรท้างความ

๑. กวิจกรรม 
การเผยแพรส่
ขท้อมผู้ลขส่าวสาร

-

-

-

-

-

-

-

-
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โปรส่งใสใน
การปฏวิบวัตวิ
ราชการ

ของราชการ
ดท้านการจวัดซพนั้อ
จวัดจท้าง
๒. กวิจกรรม 
การสรท้างความ
โปรส่งใสในการ
พวิจารณาเลพสี่อน
ขวันั้นเงวินเดพอน
๓. กวิจกรรม 
การควบคทุมการ
เบวิกจส่ายเงวิน
ตามขท้อบวัญญวัตวิ
งบประมาณราย
จส่ายประจนาปส

- - - -

๒.๓ 
มาตรการ
การใชท้
ดทุลยพวินวิจ
และใชท้
อนานาจ
หนท้าทสสี่ใหท้เปปน
ไปตามหลวัก
การบรวิหาร
กวิจการบท้าน

๑. กวิจกรรม 
การลดขวันั้นตอน
การปฏวิบวัตวิงาน
๒. กวิจกรรม 
การลดขวันั้นตอน
และระยะเวลา
การปฏวิบวัตวิ
ราชการ
๓. มาตรการ 
การออกคนาสวัสี่ง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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เมพองทสสี่ดส มอบหมายของ
นายกองคห์การ
บรวิหารสส่วน
ตนาบล  ปลวัด
องคห์การบรวิหาร
สส่วนตนาบล  และ
หวัวหนท้าสส่วน
ราชการ

๒.๔ การ
เชวิดชผู้เกสยรตวิ
แกส่หนส่วย
งาน/บทุคคล
ในการ
ดนาเนวิน
กวิจการการ
ประพฤตวิ
ปฏวิบวัตวิตนใหท้
เปปนทสสี่
ประจวักษห์

๑. กวิจกรรม 
การยกยส่องและ
เชวิดชผู้เกสยรตวิ
บทุคคล หนส่วย
งานดสเดส่น ผท้ผู้
ทนาคทุณ
ประโยชนห์หรพอ
เขท้ารส่วม
กวิจกรรมของ
องคห์กรปกครอง
สส่วนทท้องถวิสี่น

- - - -

๒.๕ 
มาตรการ
จวัดการใน
กรณสไดท้
ทราบหรพอ

๑. กวิจกรรม 
การใหท้ความ
รส่วมมพอกวับ
หนส่วยตรวจสอบ
ทสสี่ไดท้ดนาเนวินการ

-

-

-

-

-

-

-

-



-12-

รวับแจท้งหรพอ
ตรวจสอบ
พบการ
ททุจรวิต

ตามอนานาจ
หนท้าทสสี่เพพสี่อตรวจ
สอบ ควบคทุม 
ดผู้แล การปฏวิบวัตวิ
ราชการของ
องคห์การบรวิหาร
สส่วนตนาบล
๒. มาตรการ 
ใหท้ความรส่วมมพอ
กวับหนส่วยงาน
ตรวจสอบ ทวันั้ง
ภาครวัฐและ
องคห์กรอวิสระ
๓. มาตรการ 
แตส่งตวันั้งผท้ผู้รวับผวิด
ชอบเกสสี่ยวกวับ
เรพสี่องรท้องเรสยน

-

-

-

-

-

-

-

-

 มวิตวิททที่ 2
รวม

๘ กวิจกรรม ,
3 มนตรกนร

- - - -

มวิตวิททที่ 3  กนรสส่งเสรวิมบทบนทและกนรมทสส่วนรส่วมของภนคประชนชน

มวิตวิ ภนรกวิจตนม
มวิตวิ

โครงกนร/

กวิจกรรม/

มนตรกนร

ปท
๒๕๖ 1

ปท
๒๕๖ 2

ปท
๒๕๖ 3

ปท
๒๕๖ 4

งบ งบ งบ งบ
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ประมน
ณ

(บนท)

ประมน
ณ

(บนท)

ประมน
ณ

(บนท)

ประมน
ณ

(บนท)

๓.การ
สส่งเสรวิม
บทบาท
และการ
มสสส่วน
รส่วมของ
ประชาช
น

๓.๑ จวัดใหท้มส
และเผยแพรส่
ขท้อมผู้ล
ขส่าวสารของ
ราชการใน
ชส่องทางทสสี่
เปปนการ
อนานวยความ
สะดวกแกส่
ประชาชนไดท้
มสสส่วนรส่วม
ตรวจสอบ
การปฏวิบวัตวิ
ราชการตาม
อนานาจ
หนท้าทสสี่ของ
องคห์กร
ปกครอง
สส่วนทท้องถวิสี่น
ไดท้ททุกขวันั้น
ตอน

๑. มาตรการ 
การปรวับปรทุง
ศผู้นยห์ขท้อมผู้ล
ขส่าวสารของ
องคห์การบรวิหาร
สส่วนตนาบลใหท้มส
ประสวิทธวิภาพ
มากยวิสี่งขจึนั้น
๒. กวิจกรรม 
การเผยแพรส่
ขท้อมผู้ลขส่าวสารทสสี่
สนาควัญและ
หลากหลาย
๓. โครงการ จวัด
ทนาสพสี่อและ
วารสาร
ประชาสวัมพวันธห์
ขท้อมผู้ลขส่าวสาร
ขององคห์การ
บรวิหารสส่วน
ตนาบล

-

-

๑๐๐,๐
๐๐

-

-

๑๐๐,๐
๐๐

-

-

๑๐๐,๐
๐๐

-

-

๑๐๐,๐๐
๐
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๓.๒ การรวับ
ฟวังความควิด
เหปน การรวับ
และตอบ
สนองเรพสี่อง
รท้องเรสยน/

รท้องททุกขห์ของ
ประชาชน

๑. มาตรการ 
การกนาหนดขวันั้น
ตอน/

กระบวนการ
เรพสี่องรท้องเรสยน
๒. มาตรการ 
การแกท้ไขเหตทุ
เดพอดรท้อน
รนาคาญ ดท้าน
การสาธารณสทุข
และสวิสี่งแวดลท้อม
๓. โครงการ 
อบต. ออก
หนส่วยเคลพสี่อนทสสี่

-

-

๑๐,๐๐
๐

-

-

๑๐,๐๐
๐

-

-

๑๐,๐๐
๐

-

-

๑๐,๐๐๐

๓.๓  การสส่ง
เสรวิมใหท้
ประชาชนมส
สส่วนรส่วม
บรวิหาร
กวิจการของ
องคห์กร
ปกครอง
สส่วนทท้องถวิสี่น

๑. มาตรการ 
การแตส่งตวันั้งคณะ
กรรมการ
สนวับสนทุนการ
จวัดทนาแผน
องคห์กรปกครอง
สส่วนทท้องถวิสี่น
๒. โครงการ
สนวับสนทุนการ
จวัดทนาแผน

-

๒๐,๐๐
๐

-

-

๒๐,๐๐
๐

-

-

๒๐,๐๐
๐

-

-

๒๐,๐๐๐

-
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ชทุมชน หมส่ผู้บท้าน
และระดวับตนาบล
๓. มาตรการ 
การแตส่งตวันั้ง
ตวัวแทน
ประชาชนเขท้า
รส่วมเปปนคณะ
กรรมการตรวจ
รวับงานจท้าง

 มวิตวิททที่ 3
รวม

๓ โครงกนร , 
๑ กวิจกรรม , 
๕ มนตรกนร

๑๕๐,๐
๐๐

๑๕๐,๐
๐๐

๑๕๐,๐
๐๐

๑๕๐,๐
๐๐

มวิตวิททที่ 4  กนรเสรวิมสรท้นงและปรปับปรทุงกลไกในกนรตรวจสอบกนร
ปฏวิบปัตวิรนชกนรขององคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิที่น

มวิตวิ ภนรกวิจตนม
มวิตวิ

โครงกนร/

กวิจกรรม/

มนตรกนร

ปท
๒๕๖ 1

ปท
๒๕๖ 2

ปท
๒๕๖ 3

ปท
๒๕๖ 4

งบ
ประมน

ณ
(บนท)

งบ
ประมน

ณ
(บนท)

งบ
ประมน

ณ
(บนท)

งบ
ประมน

ณ
(บนท)

๔. การ
เสรวิม
สรท้าง

๔.๑ มสการ
จวัดวางระบบ
และรายงาน

๑. กวิจกรรม 
การจวัดทนา
แผนการตรวจ

-

-

-

-

-

-

-

-
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และ
ปรวับปรทุง
กลไกใน
การ
ตรวจ
สอบการ
ปฏวิบวัตวิ
ราชการ
ของ
องคห์กร
ปกครอง
สส่วนทท้อง
ถวิสี่น

การควบคทุม
ภายในตาม
ทสสี่คณะ
กรรมการ
ตรวจเงวิน
แผส่นดวิน
กนาหนด

สอบภายใน
ประจนาปส
๒. กวิจกรรม 
การจวัดทนา
รายงานการ
ควบคทุมภายใน
๓. กวิจกรรม 
การตวิดตาม
ประเมวินผลการ
ควบคทุมภายใน

- - - -

๔.๒ การ
สนวับสนทุนใหท้
ภาค
ประชาชนมส
สส่วนรส่วม
ตรวจสอบ
การปฏวิบวัตวิ
หรพอการ
บรวิหาร
ราชการตาม
ชส่องทางทสสี่
สามารถ
ดนาเนวินการ
ไดท้

๑. กวิจกรรม 
การรายงานผล
การใชท้จส่ายเงวิน
ใหท้ประชาชนไดท้
รวับทราบ

- - - -
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๔.๓  การสส่ง
เสรวิม
บทบาทการ
ตรวจสอบ
ของสภาทท้อง
ถวิสี่น

๑. กวิจกรรม 
การสส่งเสรวิมใหท้
สภาทท้องถวิสี่นใหท้มส
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏวิบวัตวิงานของ
ฝส่ายบรวิหาร

- - - -

๔.๔ เสรวิม
พลวังการมส
สส่วนรส่วมของ
ชทุมชน(com

munity) 

และบผู้รณา
การททุกภาค
สส่วนเพพสี่อตส่อ
ตท้านการ
ททุจรวิต

๑. กวิจกรรม 
การตวิดปท้าย
ประชาสวัมพวันธห์
กรณสการ
พบเหปนการ
ททุจรวิต

- - - -

มวิตวิททที่ 4
รวม

๖ กวิจกรรม - - - -
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สส่วนททที่ ๓

มวิตวิททที่ ๑ กนรสรท้นงสปังคมททที่ไมส่ทนตส่อกนรททุจรวิต

๑.๑ กนรสรท้นงจวิตสนนนนึกและควนมตระหนปักแกส่บทุคลนกรทปันง
ขท้นรนชกนรกนรเมรืองฝส่ นยบรวิหนร ขท้นรนชกนรกนรเมรืองฝส่ นยสภน
ทท้องถวิที่น และฝส่ นยประจนนขององคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิที่น

๑. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
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โครงการบรวิหารงานตามหลวักธรรมาภวิบาล

๒. หลปักกนรและเหตทุผล

การบรวิหารงานภาครวัฐทสสี่จะสรท้างประโยชนห์ใหท้แกส่ประเทศชาตวิ
และประชาชนไดท้ จะตท้องมสหลวักในการบรวิหาร หลวักทสสี่เปปนทสสี่เชพสี่อถพอและ
ผส่านการทดลองใชท้มาแลท้ววส่าทนาประโยชนห์ใหท้ประชาชนและประเทศ
ชาตวิไดท้มากและดสทสสี่สทุด คพอหลวักธรรมาภวิบาลเพราะมสกลไกในการววัด
และตรวจสอบความโปรส่งใส ความคท้ทุมคส่า ความเปปนธรรม ไดท้อยส่างมส
ประสวิทธวิภาพ ดวังนวันั้นในการบรวิหารราชการจจึงจนาเปปนตท้องมสหลวักการ
บรวิหารกวิจการบท้านเมพองทสสี่ดสไวท้เปปนหลวักในการปฏวิบวัตวิราชการ

๓. วปัตถทุประสงคห์

๑. เพพสี่อสรท้างหลวักการบรวิหารบท้านเมพองทสสี่มสประสวิทธวิภาพ 
ประสวิทธวิผล บรวิหารบท้านเมพองอยส่างโปรงใส คท้ทุมคส่า เปปนธรรม สามารถ
ตรวจสอบไดท้

๒. เพพสี่อปลผู้กจวิตสนานจึกความซพสี่อสวัตยห์ สทุจรวิต แกส่บทุคลากร โดย
อาศวัยกลไก ววิธสการ ตามหลวักการบรวิหารกวิจการบท้านเมพองทสสี่ดสเปปน
เครพสี่องมพอในการดนาเนวินการปลผู้กจวิตสนานจึก

๓. เพพสี่อสรท้างคส่านวิยมทสสี่ถผู้กตท้องดสงามใหท้กวับหนส่วยงานราชการ โดย
ยจึดหลวักคทุณธรรมในการพวิจารณา

ความดสความชอบ แทนหลวักอทุปถวัมภห์ทสสี่ใชท้กวันมาตวันั้งแตส่อดสตจนถจึงปวัจจทุบวัน

๔. เปท้ นหมนย

๑. ผท้ผู้บรวิหาร สมาชวิกสภา องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
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๒. ขท้าราชการ พนวักงาน ลผู้กจท้าง ตลอดจนประชาชนในเขต 
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

๕. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

ในเขตพพนั้นทสสี่ องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

๖.ววิธทดนนเนวินกนร

๑. ประชทุมรส่วมกวันทวันั้งหนส่วยงานเพพสี่อทนาความตกลงกวัน กส่อนทสสี่จะนนา
หลวักธรรมาภวิบาลมาใชท้เปปนหลวักในการปฏวิบวัตวิงาน

๒. จวัดววิทยากรมาอบรมใหท้ความรท้ผู้แกส่บทุคลากรเกสสี่ยวกวับหลวักธร
รมาภวิบาลและการบรวิหารงานตามหลวักธรรมาภวิบาล

๓. นนาหลวักธรรมาภวิบาลมารส่างเปปนลายลวักษณห์อวักษร กส่อนทสสี่จะปวิด
ประกาศใหท้ททุกคนยจึดถพอและปฏวิบวัตวิตนม

๔. นนาหลวักธรรมาภวิบาลมาปวิดประกาศ เพพสี่อใหท้ททุกคนทราบ เขท้าใจ
และยจึดเปปนหลวักในการปฏวิบวัตวิราชการ

๗. ระยะเวลนดนนเนวินงนน

๔ ปส  (ตวันั้งแตส่ พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔)

๘. งบประมนณททที่ใชท้ดนนเนวินกนร

ไมส่ใชท้งบประมาณ

๙. ผท้สู่รปับผวิดชอบโครงกนร

สนานวักงานปลวัด องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
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๑๐. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์

๑. ผท้ผู้บรวิหาร  สมาชวิกสภา  ขท้าราชการ  พนวักงาน  ลผู้กจท้าง  องคห์การ
บรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก มสความรท้ผู้ ความเขท้าใจ ในหลวักธรรมาภวิบาล 
และสามารถนนามาใชท้ในการปฏวิบวัตวิราชการใหท้เกวิดผลดส มสประสวิทธวิภาพ 
เกวิดประสวิทธวิผลแกส่ราชการ

๒. การปฏวิบวัตวิราชการตามหลวักธรรมาภวิบาล ชส่วยปท้องกวันและลด
การททุจรวิตในหนส่วยงานของรวัฐไดท้อยส่างมสประสวิทธวิภาพ ดผู้ผลจากการใชท้
จส่ายงบประมาณไดท้อยส่างประหยวัดและคท้ทุมคส่ามากทสสี่สทุดกวส่าทสสี่ผส่านมา

๓.  ประชาชนใหท้ความศรวัทธาเชพสี่อถพอในระบบราชการและเจท้า
หนท้าทสสี่ผท้ผู้ปฏวิบวัตวิงานมากกวส่าทสสี่ผส่านมา

๑.ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
โครงการ อบรมคทุณธรรม จรวิยธรรม

๒. หลปักกนรและเหตทุผล
คทุณธรรมเปปนสวิสี่งสนาควัญและจนาเปปนกวับสวังคมและชสววิตของ

มนทุษยห์ททุกคนในสวังคม เพราะมนทุษยห์เกวิดมามสพพนั้นฐานทางชสววิต 
จวิตใจ ความประพฤตวิ และครอบครวัว ทสสี่แตกตส่างกวัน เมพสี่อมาอยส่ผู้
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รส่วมกวันกปจนาเปปนทสสี่จะตท้องมสสวิสี่งทสสี่เปปนหลวักหรพอกรอบใหท้ททุกคน
ปฏวิบวัตวิตาม เพพสี่อการอยส่ผู้และปฏวิบวัตวิงานรส่วมกวันอยส่างมสความสทุข 
คทุณธรรมทสสี่สนาควัญและจนาเปปนในการปฏวิบวัตวิงานราชการ เพพสี่อ
ประโยชนห์ของประเทศชาตวิและประชาชน ไดท้แกส่ ความซพสี่อสวัตยห์ 
สทุจรวิต เสสยสละ กตวัญญผู้กตเวทส  และจรวิยธรรม คพอ ธรรมทสสี่ควร
ปฏวิบวัตวิ เชส่น การเคารพเชพสี่อฟวังผท้ผู้ใหญส่ การใหท้เกสยรตวิผท้ผู้อพสี่น การ
พผู้ดจาดท้วยถท้อยคนาทสสี่สทุภาพอส่อนหวาน เปปนตท้น จจึงจนาเปปนตท้องสรท้าง
ใหท้เกวิดจวิตสนานจึกและความตระหนวักในเรพสี่องคทุณธรรม จรวิยธรรม 
เพพสี่อประโยชนห์ในการปฏวิบวัตวิงานเพพสี่อสส่วนรวมเปปนสนาควัญ

๓. วปัตถทุประสงคห์

๑. เพรืที่อปลสู่กฝปั งคทุณธรรม จรวิยธรรม ทสสี่จนนเปป็ นในกนร
ปฏวิบปัตวิรนชกนรใหท้แกส่บทุคลนกรในหนส่วยงนน เพรืที่อประโยชนห์
แกส่กนรปฏวิบปัตวิรนชกนร

๒. เพรืที่อสรท้นงภสู่มวิคท้ทุมกปันใหท้แกส่หนส่วยงนนรนชกนร ใน
เรรืที่องกนรททุจรวิตและประพฤตวิมวิชอบของขท้นรนชกนรและเจท้น
หนท้นทสสี่อพสี่น

๓. เพรืที่อเรทยกศรปัทธนจนกประชนชนกลปับครืนมน หลปัง
จนกททที่เสทยไปเพรนะขท้นรนชกนรททที่ไมส่มทคทุณธรรมบนงคน ททที่
ประพฤตวิปฏวิบปัตวิตนไมส่สมกปับเปป็ นขท้นรนชกนร

๔. เปท้ นหมนย

๑. ผท้ผู้บรวิหาร สมาชวิกสภา องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
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๒. ขท้าราชการ พนวักงาน ลผู้กจท้าง ตลอดจนประชาชนในเขต 
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

๕. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

๖. ววิธทดนนเนวินกนร

๑. จปัดทนาโครงกนร อบรมคทุณธรรม จรวิยธรรม แกส่
ขท้นรนชกนร พนปักงนน และลสู่กจท้นง ขนึนนมา

๒.  จปัดหนงบประมนณมนเพรืที่อดนนเนวินโครงกนรใหท้บรรลทุ
ตนมวปัตถทุประสงคห์ททที่ตปั นงไวท้

๓. จปัดหนววิทยนกรททที่มทควนมรท้สู่ในเรรืที่องคทุณธรรม 
จรวิยธรรม มนใหท้ควนมรท้สู่แกส่บทุคลนกรในหนส่วยงนน

๔. ตวิดตนมประเมวินผล กนรอบรมคทุณธรรม จรวิยธรรม 
หลปังกนรจนกกนรอบรมเพรืที่อวปัดผลสนนเรป็จ

๗. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

๔ ปท  (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔)

๘. งบประมนณททที่ใชท้ในกนรดนนเนวินกนร

ปท ละไมส่เกวิน ๒๐,๐๐๐ บนท

๙. ผท้สู่รปับผวิดชอบโครงกนร



-24-

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

๑๐. ตวัวชสนั้ววัด/ผลลวัพธห์

           ผท้ผู้บรวิหาร  ขท้าราชการ พนวักงาน ลผู้กจท้าง องคห์การบรวิหาร
สส่วนตนาบลดอนรวก มสคทุณธรรม จรวิยธรรมเปปนประโยชนห์ในการ
ปฏวิบวัตวิราชการ และปท้องกวันการททุจรวิตและประพฤตวิมวิชอบในหนส่วย
งานราชการ

๑.โครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
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กวิจกรรมใหท้ความรท้ผู้ ความเขท้าใจ ในเรพสี่องผลประโยชนห์ทวับ
ซท้อนแกส่เจท้าหนท้าทสสี่ในหนส่วยงาน

๒.หลปักกนรและเหตทุผล

ประโยชนห์สส่วนตวัวขวัดกวับประโยชนห์สส่วนรวม หรพอทสสี่เรสยกวส่า
ผลประโยชนห์ทวับซท้อนนวันั้น เปปนสวิสี่งทสสี่เจท้าหนท้าทสสี่ททุกคนทสสี่ปฏวิบวัตวิหนท้าทสสี่
ราชการพจึงสวังวรระววังไวท้ ถท้าไมส่สามารถระงวับยวับยวันั้งจวิตใจตวัวเอง
ไดท้นนาประโยชนห์สส่วนรวมมาเปปนประโยชนห์สส่วนตวัวเมพสี่อไหรส่ กปไดท้ชพสี่อ
วส่าททุจรวิตประพฤตวิมวิชอบในหนท้าทสสี่ ยส่อมนนามาซจึสี่งความเสสยหายแกส่
ราชการ จะไดท้รวับโทษทางววินวัยและตามกฎหมาย และผลจาก
การททุจรวิตยวังนนามาซจึสี่งความสผู้ญเสสยทางเศรษฐกวิจมากมาย
มหาศาลแกส่ประเทศชาตวิ ผท้ผู้ทสสี่ททุจรวิตเปรสยบเสมพอนพวกปลวกและ
มอด ทสสี่คอยกวัดกวินทนาลายทสสี่อยส่ผู้อาศวัยสมควรทสสี่จะถผู้กกนาจวัดใหท้หมด
ไปจากสวังคมไทย ชส่องทางหนจึสี่งทสสี่จะชส่วยปท้องกวันการททุจรวิตทสสี่เกวิด
จากผลประโยชนห์ทวับซท้อนกปคพอ การใหท้ความรท้ผู้ ความเขท้าใจ แกส่เจท้า
หนท้าทสสี่ของรวัฐในเรพสี่องผลประโยชนห์ทวับซท้อน ผลเสสย และโทษ จาก
การรวับเอาประโยชนห์จากผลประโยชนห์ทวับซท้อน ซจึสี่งจะทนาใหท้สวังคม
ไทยมสความเขท้มแขปงปลอดการททุจรวิตมสความเจรวิญกท้าวหนท้า ผส่าน
พท้นจากประเทศทสสี่กนาลวังพวัฒนากท้าวสส่ผู้ประเทศทสสี่พวัฒนาแลท้วตส่อไป

๓. วปัตถทุประสงคห์

๑. เพพสี่อใหท้เจท้าหนท้าทสสี่ททุกคนมสจวิตสนานจึก เหปนแกส่ประโยชนห์
สส่วนรวมมากกวส่าประโยชนห์สส่วนตน
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๒. เพพสี่อใหท้เจท้าหนท้าทสสี่ททุกคนตระหนวักถจึงผลเสสยทสสี่จะเกวิดแกส่
ประเทศชาตวิถท้ามสการททุจรวิตเกวิดขจึนั้น

๓. เพพสี่อใหท้เจท้าหนท้าทสสี่ททุกคนตระหนวักถจึงโทษทสสี่ตนจะไดท้รวับ
จากการททุจรวิตตส่อหนท้าทสสี่ของตน

๔. เพพสี่อปท้องกวันการการททุจรวิต โดยการใหท้ความรท้ผู้ความ
เขท้าใจ ในเรพสี่องผลประโยชนห์ทวับซท้อนแกส่เจท้าหนท้าทสสี่

๔. เปท้ นหมนย

ผท้สู่บรวิหนร  สมนชวิกสภน  พนปักงนนสส่วนตนนบล  
พนปักงนนจท้นง  และลสู่กจท้นง องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอน
รวก

๕. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

๖. ววิธทดนนเนวินกนร

๑.ประชทุมปรนึกษนหนรรือกปันระหวส่นงผท้สู่ททที่มทหนท้นททที่รปับผวิด
ชอบ เพรืที่อวนงแผนในกนรดนนเนวินกนร

๒. จปัดหนววิทยนกรทสสี่มสความรท้ผู้ ควนมเชทที่ยวชนญมนใหท้
ควนมรท้สู่ควนมเขท้นใจเกทที่ยวกปับเรรืที่องผลประโยชนห์ทปับซท้อน

๓. ปวิ ดประกนศ ประชนสปัมพปันธห์ กนรใหท้ควนมรท้สู่ ควนม
เขท้นใจ เกทที่ยวกปับเรรืที่องผลประโยชนห์ทปับซท้อน ใหท้ประชนชน
ทรนบ
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๔. ตวิดตนมผลกนรดนนเนวินกนรหลปังจนก กนรใหท้คนมรท้สู่ 
ควนมเขท้นใจ เกทที่ยวกปับผลประโยชนห์ทปับซท้อน

๗. ระยะเวลนกนรดนนเนวินกนร

๔ ปท  (เรวิที่มตปันงแตส่ปท พ.ศ.๒๕๖๑ – ปท  พ.ศ. ๒๕๖๔)   

๘. งบประมนณททที่ใชท้ดนนเนวินกนร

ไมส่ใชท้งบประมนณ

๙.ผท้สู่รปับผวิดชอบโครงกนร

สนนนปักงนนปลปัด องคห์กนรบรวิหนรสส่วนตนนบลดอนรวก

๑๐.ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์

ผท้สู่บรวิหนร  สมนชวิกสภน  พนปักงนนสส่วนตนนบล  
พนปักงนนจท้นง  และลสู่กจท้นง องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอน
รวก มสความรท้ผู้ ความเขท้าใจ ในเรพสี่องผลประโยชนห์ทวับซท้อน
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๑.๒ กนรสรท้นงจวิตสนนนนึกและควนมตระหนปักแกส่ประชนชนททุก
ภนคสส่วนในทท้องถวิที่น

   ๑.ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร

กวิจกรรมเผยแพรส่ขท้อมผู้ลขส่าวสารเกสสี่ยวกวับการปฏวิบวัตวิราชการใหท้
ประชาชนทราบ

๒. หลปักกนรและเหตทุผล

การปฏวิบวัตวิราชการเปปนการทนางานแทนประชาชนคนไทยทวันั้ง
ประเทศ ถท้าผท้ผู้ปฏวิบวัตวิงานมสคทุณธรรม จรวิยธรรมเปปนหลวักในการปฏวิบวัตวิ
ราชการกปจะสรท้างความเจรวิญกท้าวหนท้า ใหท้แกส่ประเทศชาตวิไดท้มากถท้า
ตรงขท้ามผท้ผู้ปฏวิบวัตวิงานไมส่มสคทุณธรรม จรวิยธรรม การปฏวิบวัตวิงานกปจะไมส่
ซพสี่อสวัตยห์ สทุจรวิต จะสส่งผลเสสยตส่อชาตวิไดท้มากเชส่นกวัน การกนาหนดใหท้เจท้า
หนท้าทสสี่ปฏวิบวัตวิงานโดยยจึดธรรมาภวิบาลเปปนหลวัก กปจะชส่วยใหท้การปฏวิบวัตวิ
งานเกวิดผลดสแกส่ชาตวิบท้านเมพองไดท้มาก ดวังนวันั้นเพพสี่อความโปรส่งใสในการ
ปฏวิบวัตวิราชการ จจึงกนาหนดมาตรการในการตรวจสอบการทนางานของ
เจท้าหนท้าทสสี่รวัฐอสกววิธสหนจึสี่ง โดยกนาหนดใหท้หนส่วยงานราชการตท้องเผยแพรส่
ขท้อมผู้ลขส่าวสารการปฏวิบวัตวิราชการใหท้ประชาชนทราบ ใหท้ประชาชนไดท้
ตรวจสอบการปฏวิบวัตวิงานของเจท้าหนท้าทสสี่ เพพสี่อปท้องกวันการททุจวิตอสกทาง
หนจึสี่งดท้วย
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๓. วปัตถทุประสงคห์

๑. เพพสี่อปฏวิบวัตวิตามหลวักธรรมาภวิบาล ในขท้อการปฏวิบวัตวิงานตท้อง
โปรส่งใสสามารถตรวจสอบไดท้

๒. เพพสี่อใหท้ประชาชนมสสส่วนรส่วมในการตรวจสอบการปฏวิบวัตวิงาน
ของเจท้าหนท้าทสสี่ เพพสี่อปท้องกวันการททุจรวิต

๓. เพพสี่อใหท้ประชาชนรส่วมแสดงความควิดเหปน เสนอแนะ เพพสี่อ
ปรวับปรทุง พวัฒนา การปฏวิบวัตวิงานของเจท้าหนท้าทสสี่ใหท้ดสยวิสี่งขจึนั้น

๔. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

ประชนชนในเขต องคห์กนรบรวิหนรสส่วนตนนบลดอนรวก

๕. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์กนรบรวิหนรสส่วนตนนบลดอนรวก

๖. ววิธทดนนเนวินกนร

๑. แตส่งตปันงคณะกรรมกนรเผยแพรส่ขท้อมสู่ลขส่นวสนรขนึนนมน
คณะหนนึที่ง เพรืที่อดนนเนวินกนรเกทที่ยวกปับกนรเผยแพรส่ขท้อมสู่ลขส่นวสนร

๒. พวิจนรณนคปัดเลรือก รวบรวม ขท้อมสู่ลขส่นวสนรททที่จะนนนออก
เผยแพรส่ใหท้ประชนชนทปัที่วไปทรนบ

๓. นนนขท้อมสู่ลขส่นวสนรททที่ผส่นนกนรคปัดเลรือก ออกเผยแพรส่ใหท้
ประชนชนทรนบ

๗. ระยะเวลนดนนเนวินกนร
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๔ ปท  (เรวิที่มตปันงแตส่ปท พ.ศ.๒๕๖๑ – ปท  พ.ศ. ๒๕๖๔)   

๘. งบประมนณดนนเนวินกนร

ไมส่ใชท้งบประมาณ

๙. ผท้สู่รปับผวิดชอบ

สนนนปักงนนปลปัด องคห์กนรบรวิหนรสส่วนตนนบลดอนรวก

๑๐. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์

๑. ประชนชนไดท้รปับทรนบขท้อมสู่ลขส่นวสนร เกทที่ยวกปับกนร
ปฏวิบปัตวิรนชกนรของหนส่วยงนนของรปัฐไดท้งส่นยและมนกขนึนนกวส่นททที่
ผส่นนมน

๒. ประชนชนใหท้คนนแนะนนน ขท้อเสนอแนะ เกทที่ยวกปับกนร
ปฏวิบปัตวิรนชกนรของหนส่วยงนนของรปัฐ

๓.ประชนชนเขท้นมนมทสส่วนรส่วม ในกนรปฏวิบปัตวิงนน และรส่วม
ตรวจสอบกนรปฏวิบปัตวิงนนของหนส่วยงนนของรปัฐมนกขนึนน
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๑.ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร

โครงกนรสส่งเสรวิม อนทุรปักษห์ ฟรืน นฟสู่ ทรปัพยนกรธรรมชนตวิ
และสวิที่งแวดลท้อม แหลส่งทส่องเททที่ยว พปัฒนน และปรปับปรทุง
ภสู่มวิทปัศนห์ในชทุมชน 
    

๒. หลปักกนรและเหตทุผล

สวังคมทสสี่นส่าอยส่ผู้จะตท้องมสปวัจจวัยเกพนั้อหนทุนทสสี่ดส ไมส่วส่าจะเปปนปวัจจวัย
ทางธรรมชาตวิทสสี่เกวิดขจึนั้นและมสอยส่ผู้เอง หรพอปวัจจวัยทสสี่มนทุษยห์สรท้างขจึนั้น
ในภายหลวัง ปวัจจวัยทางธรรมชาตวิไดท้แกส่ทรวัพยากรธรรมชาตวิและ
สวิสี่งแวดลท้อม ปวัจจวัยทสสี่มนทุษยห์สรท้างขจึนั้น ไดท้แกส่อาคารบท้านเรพอน และ
สวิสี่งตส่างๆทสสี่เกวิดจากการสรท้างสรรคห์ของมนทุษยห์ สวิสี่งตส่างๆเหลส่านสนั้ตท้อง
อยส่ผู้ในสภาพทสสี่สมบผู้รณห์ สมดทุล จจึงจะทนาใหท้สวังคมนส่าอยส่ผู้และอยส่ผู้อยส่าง
มสความสทุข จจึงจนาเปปนอยส่างยวิสี่งทสสี่จะตท้องมสการสส่งเสรวิมใหท้มสการดผู้แล
รวักษา อนทุรวักษห์เอาไวท้ใหท้มวัสี่นคงและยวัสี่งยพน ฟพนั้ นฟผู้ใหท้มสสภาพทสสี่
สมบผู้รณห์ ตลอดจนพวัฒนา ปรวับปรทุง ใหท้มสสภาพทสสี่ดส เพพสี่อความเปปน
อยส่ผู้ทสสี่ดสและมสความสทุขตลอดไป
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๓. วปัตถทุประสงคห์

๑. เพรืที่อสส่งเสรวิม อนทุรปักษห์ ฟพนั้ นฟผู้ ทรปัพยนกรธรรมชนตวิ
และสวิที่งแวดลท้อม

๒. เพรืที่อเพรืที่อสส่งเสรวิม อนทุรปักษห์ ฟรืน นฟสู่  แหลส่งทส่อง
เทสสี่ยว

๓. เพรืที่อพปัฒนนและปรปับปรทุงภสู่มวิทปัศนห์ในชทุมชนใหท้มท
สภนพทสสี่ดสเหมนะแกส่กนรอยส่สู่อนศปัย

๔. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

ในพรืนนททที่ องคห์กนรบรวิหนรสส่วนตนนบลดอนรวก

๕. พรืนนททที่ ดนนเนวินกนร

ในเขตพรืนนทสสี่ องคห์กนรบรวิหนรสส่วนตนนบลดอนรวก

๖.ววิธทดนนเนวินกนร

๑.รส่นงโครงกนรสส่งเสรวิม อนทุรปักษห์ ฟรืน นฟสู่ 
ทรปัพยนกรธรรมชนตวิและสวิที่งแวดลท้อม แหลส่งทส่องเททที่ยว 
พปัฒนน และปรปับปรทุงภสู่มวิทปัศนห์ในชทุมชน ขนึนนมนเพรืที่อขอ
อนทุมปัตวิดนนเนวินกนรตส่อผท้สู่บรวิหนร

๒. ประชนสปัมพปันธห์โครงกนร ใหท้ประชนชนทรนบผส่นน
ทนงเวป็บไซตห์ของหนส่วยงนนและหอกระจนยขส่นว

๓. ประสนนฝส่ นยททที่เกทที่ยวขท้อง เพรืที่อจปัดหนงบประมนณ
ในกนรดนนเนวินกนร

๔. ประกนศหนผท้สู่เขท้นมนดนนเนวินกนรโดยววิธทตกลงรนคน
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๕. แตส่งตปันงคณะกรรมกนรขนึนนมนดนนเนวินกนรจปัดซรืนอ จปัด
จท้นง ตปันงแตส่ตท้นจนเสรป็จสวินนกระบวนกนร
๗. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

๔ ปท  (เรวิที่มตปันงแตส่ปท พ.ศ.๒๕๖๑ – ปท  พ.ศ. ๒๕๖๔)   

๘. งบประมนณดนนเนวินกนร

๕๐๐,๐๐๐ บนท

๙. ผท้สู่รปับผวิดชอบ

สนนนปักงนนปลปัด องคห์กนรบรวิหนรสส่วนตนนบลดอนรวก

๑๐. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์

๑. ทรปัพยนกรธรรมชนตวิและสวิที่งแวดลท้อมไดท้รปับกนร
ดสู่แล มสควนมสมบสู่รณห์และมทสภนพทสสี่ดสมาก

๒.  แหลส่งทส่องเทสสี่ยวไดท้รวับการสส่งเสรวิม อนทุรวักษห์ ฟพนั้ นฟผู้ มส
สภาพสมบผู้รณห์ สวยงาม นส่าเทสสี่ยวชมมากขจึนั้น

๓. ในชทุมชนมสสภาพภผู้มวิทวัศนห์ทสสี่ดส มสทวัศนสยภาพทสสี่นส่าชม 
เหมาะแกส่การอยส่ผู้อาศวัยมากขจึนั้น
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๑.๓ กนรสรท้นงจวิตสนนนนึกและควนมตระหนปักแกส่เดป็กและเยนวชน

1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
โครงการอบรมเยาวชนรวักถวิสี่นรวักษห์สวิสี่งแวดลท้อม

2. หลปักกนรและเหตทุผล
เนพสี่ องดท้วยปวัจจทุบวันภาวะโลกรท้อนเปปนปวัญหาทสสี่สนาควัญสส่งผลกระทบ

ตส่อคทุณภาพชสววิตของประชาชนทวันั้งในระดวับภผู้มวิภาคและระดวับประเทศ 
การเพวิสี่มพพนั้นทสสี่สสเขสยวจจึงเปปนหนทางหนจึสี่งในการแกท้ไขปวัญหาภาวะโลก
รท้อนโดยตรง เนพสี่ องจากตท้นไมท้เปปนทวันั้งแหลส่งดผู้ดซวับกก๊าซ
คารห์บอนไดออกไซดห์ แหลส่งกรองมลพวิษ และผลวิตกก๊าซออกซวิเจนอสกทวันั้ง
เปปนการสรท้างความสมดทุลในการใชท้พพนั้นทสสี่ใหท้เกวิดความเหมาะสม ลด
อทุณหภผู้มวิของพพนั้นผวิวในพพนั้นทสสี่นวันั้นๆ ลงไดท้เพพสี่อเปปนการแกท้ไขปวัญหาภาวะ
โลกรท้อน องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ไดท้นท้อมนนาพระราช
เสาวนสยห์ของสมเดปจพระนางเจท้า พระบรมราชวินสนาถ ทสสี่ใหท้ประชาชนททุก
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ภาคสส่วนตระหนวักและชส่วยกวันดผู้แลรวักษาและฟพนั้ นฟผู้ทรวัพยากรปส่าไมท้และ
สวิสี่งแวดลท้อม รวมทวันั้งนนาหลวักปรวัชญาเศรษฐกวิจพอเพสยงมาประยทุกตห์ใชท้
ในการดนาเนวินชสววิต เพพสี่อสรท้างครอบครวัว ชทุมชน ใหท้พจึสี่งตนเองไดท้ทวันตส่อ
การเปลสสี่ยนแปลงทางเศรษฐกวิจ สวังคม และววัฒนธรรมในยทุคโลกาภวิววัต
นห์

 องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ในฐานะผท้ผู้มสหนท้าทสสี่ดผู้แลรวับ
ผวิดชอบตามพระราชบวัญญวัตวิสภาตนาบลและองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แกท้ไขเพวิสี่มเตวิม (ฉบวับทสสี่ 6)  พ.ศ. ๒๕ 53 มาตรา ๖๗ (๗) 

คท้ทุมครองดผู้แลและบนารทุงรวักษาทรวัพยากรธรรมชาตวิและสวิสี่งแวดลท้อม จจึง
ไดท้จวัดทนาโครงการอบรมเยาวชนรวักถวิสี่นรวักษห์สวิสี่งแวดลท้อม เพพสี่อรณรงคห์
ปลผู้กจวิตสนานจึกและใหท้เดปกและเยาวชนในตนาบลดอนรวก ตระหนวักถจึง
ความสนาควัญของสวิสี่งแวดลท้อมโดยการปลผู้กตท้นไมท้และทนากวิจกรรมอพสี่นๆ ทสสี่
สส่งผลดสตส่อสวิสี่งแวดลท้อม  
3. วปัตถทุประสงคห์

๑. เพพสี่อใหท้ความรท้ผู้แกส่เดปก และเยาวชน รวมถจึงผท้ผู้นนาทท้องทสสี่ ผท้ผู้นนา
ทท้องถวิสี่น ในการอนทุรวักษห์ทรวัพยากรธรรมชาตวิและสวิสี่งแวดลท้อม 

๒. เพพสี่อเปปนการสรท้างความสามวัคคส ใหท้เยาวชนมสสส่วนรส่วมในการ
อนทุรวักษห์สวิสี่งแวดลท้อมของชทุมชน 

๓. เพพสี่อปลผู้กจวิตสนานจึกแกส่เยาวชน ในการอนทุรวักษห์สวิสี่งแวดลท้อมและ
ทรวัพยากรธรรมชาตวิของชทุมชน และสส่งเสรวิมการดนารงชสววิตตามแนว
เศรษฐกวิจพอเพสยง

๔. เพพสี่อฟพนั้ นฟผู้และรวักษาสภาพแวดลท้อมทสสี่เสพสี่อมโทรม 
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

เดปก และเยาวชน รวมถจึงผท้ผู้นนาทท้องทสสี่ ผท้ผู้นนาทท้องถวิสี่น ในเขตพพนั้นทสสี่
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร
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องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1. จวัดทนาโครงการฯ เพพสี่อขออนทุมวัตวิตส่อผท้ผู้บรวิหารทท้องถวิสี่น
2. ประชาสวัมพวันธห์โครงการ ฯ ผส่านทางหอกระจายขส่าวและทาง

เวปบไซตห์ 
3. ประสานตวิดตส่อววิทยากร  
4. จวัดเตรสยมสถานทสสี่ทสสี่จะดนาเนวินโครงการฯ
5. จวัดอบรมสส่งเสรวิมความรท้ผู้ใหท้แกส่เดปก และเยาวชน รวมถจึงผท้ผู้นนา

ทท้องทสสี่ ผท้ผู้นนาทท้องถวิสี่น ในพพนั้นทสสี่องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
6. สรทุปและรายงานผลการดนาเนวินงานตามโครงการ ฯ เสนอตส่อ

ผท้ผู้บรวิหารทท้องถวิสี่น
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
30,000 บาท

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
๑. เดปก และเยาวชน รวมถจึงผท้ผู้นาทท้องทสสี่ ผท้ผู้นาทท้องถวิสี่น มสความรท้ผู้ใน

การอนทุรวักษห์ทรวัพยากรธรรมชาตวิและสวิสี่งแวดลท้อม 
๒. เกวิดความสามวัคคส และประชาชนมสสส่วนรส่วมในการอนทุรวักษห์สวิสี่ง

แวดลท้อมของชทุมชน 
๓. ประชาชนมสจวิตสานจึกในการอนทุรวักษห์สวิสี่งแวดลท้อมและ

ทรวัพยากรธรรมชาตวิ 



-37-

๔. ชทุมชนชส่วยกวันปท้องกวันรวักษาและเกวิดความหวงแหนปส่ าไมท้ใน
ชทุมชน

มวิตวิททที่  ๒  กนรบรวิหนรรนชกนรเพรืที่อปท้ องกปันกนรททุจรวิต

๒. กนรบรวิหนรรนชกนรเพรืที่อปท้ องกปันกนรททุจรวิต

๒.๑ แสดงเจตจนนนงทนงกนรเมรืองในกนรตส่อตท้นนกนรททุจรวิตของ
ผท้สู่บรวิหนร

1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
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กวิจกรรมประกาศเจตจนานงตส่อตท้านการททุจรวิตของผท้ผู้บรวิหารองคห์กร
ปกครองสส่วนทท้องถวิสี่น
2. หลปักกนรและเหตทุผล

ปวัญหาการททุจรวิตคอรห์รวัปชวัสี่น  นวับเปปนปวัญหาทสสี่สส่งผลกระทบตส่อ
ระบบเศรษฐกวิจ  สวังคม  และความมวัสี่นคงของประเทศ  กระบวนการ
แกท้ไขปวัญหาดวังกลส่าวใหท้สวัมฤทธวิผลอยส่างมสประสวิทธวิภาพ  จจึงจนาเปปนตท้อง
อาศวัยความรส่วมมพอจากททุกภาคสส่วนในการทสสี่จะปท้องกวันและปราบ
ปรามการททุจรวิตอยส่างจรวิงจวังและตส่อเนพสี่ อง  สส่งเสรวิมการมสสส่วนรส่วมของ
ภาคประชาชนในการตวิดตาม ตรวจสอบ การททุจรวิตหรพอประพฤตวิมวิ
ชอบในภาครวัฐ โดยใหท้ความรท้ผู้กวับภาคประชาชน  รวมถจึงสส่งเสรวิมสวิทธวิ
ในการรวับรท้ผู้และเขท้าถจึงขท้อมผู้ลขส่าวสารเพพสี่อใหท้มสสส่วนรส่วมในการปท้องกวัน
และปราบปรามการททุจรวิต  เสรวิมสรท้างการบผู้รณาการการปฏวิบวัตวิรส่วม
กวันระหวส่างหนส่วยงานภาครวัฐกวับองคห์กรททุกภาคสส่วนในการปท้องกวัน
และปราบปรามการททุจรวิต

เพพสี่อเปปนการดนาเนวินการตามแนวทางการตส่อตท้านการททุจรวิต  
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  จจึงสนวับสนทุนการประกาศ
เจตจนานงตส่อตท้านการททุจรวิตของผท้ผู้บรวิหารองคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่น  
เพพสี่อแสดงออกถจึงนโยบายของผท้ผู้บรวิหารทท้องถวิสี่นในการตส่อตท้านการ
ททุจรวิต  
3. วปัตถทุประสงคห์

เพพสี่อแสดงเจตจนานงทางการเมพองในการตส่อตท้านการททุจรวิตของผท้ผู้
บรวิหารองคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่นดท้วยการจวัดทนาแผนปท้องกวันการ
ททุจรวิตในองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

1. ประกาศเจตจนานงการตส่อตท้านการททุจรวิตของผท้ผู้บรวิหาร 
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2. มสการประกาศเจตจนานงการตส่อตท้านการททุจรวิตของผท้ผู้บรวิหาร
ตส่อสาธารณชน อยส่างนท้อย 1 ครวันั้ง

๓. แผนปฏวิบวัตวิการปท้องกวันการททุจรวิตขององคห์การบรวิหารสส่วน
ตนาบลดอนรวก 4  ปส
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1. ประกาศเจตจนานงทางการเมพองในการตส่อตท้านการททุจรวิตของ
ผท้ผู้บรวิหารองคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่น

2. ประชทุมหนส่วยงาน/บทุคคลทสสี่เกสสี่ยวขท้อง
3. จวัดตวันั้งคณะทนางานการจวัดทนาแผนปฏวิบวัตวิการปท้องกวันการททุจรวิต
4. ประชทุมคณะทนางานจวัดทนาแผนปฏวิบวัตวิการปท้องกวันการททุจรวิต
5. จวัดทนาแผนปฏวิบวัตวิการปท้องกวันการททุจรวิต
6. ประกาศใชท้แผนปฏวิบวัตวิการปท้องกวันการททุจรวิต
7. ดนาเนวินการตามแผนปฏวิบวัตวิการปท้องกวันการททุจรวิต
8. รายงานผลการดนาเนวินงาน

7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร
4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
สนานวักงานปลวัด องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
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๑. มสประกาศเจตจนานงการตส่อตท้านการททุจรวิตของผท้ผู้บรวิหาร อยส่าง
นท้อย 1 ฉบวับ

๒. มสการประกาศเจตจนานงการตส่อตท้านการททุจรวิตของผท้ผู้บรวิหาร
ตส่อสาธารณชน อยส่างนท้อย 1 ครวันั้ง

๓. มสแผนปฏวิบวัตวิการปท้องกวันการททุจรวิตขององคห์การบรวิหารสส่วน
ตนาบลดอนรวก จนานวน 1 ฉบวับ

๔. การบรวิหารราชการขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 
มสความโปรส่งใส สามารถปท้องกวันการททุจรวิตของบทุคลากรองคห์การ
บรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกไดท้

๕. ลดขท้อรท้องเรสยนการดนาเนวินงานขององคห์กรปกครองสส่วนทท้อง
ถวิสี่น
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๒.๒ มนตรกนรสรท้นงควนมโปรส่งใสในกนรปฏวิบปัตวิรนชกนร

1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
กวิจกรรมการเผยแพรส่ขท้อมผู้ลขส่าวสารดท้านการจวัดซพนั้อจวัดจท้าง

2. หลปักกนรและเหตทุผล
เนพสี่ องจากองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  มสฐานะเปปน

นวิตวิบทุคคล มสอนานาจหนท้าทสสี่ในการจวัดทนาบรวิการสาธารณะดท้วยตนเอง 
ทวันั้งในเรพสี่องการจวัดหารายไดท้และการใชท้จส่ายเงวินและการบรวิหารงาน
ตส่างๆ ตามภารกวิจและการจวัดทนาบรวิการสาธารณะ แตส่ตท้องเปปนไปตาม
อนานาจหนท้าทสสี่และกฎหมายทสสี่กนาหนดไวท้ ดวังนวันั้น การทสสี่องคห์การบรวิหาร
สส่วนตนาบลดอนรวก จะบรวิหารงานใหท้มสประสวิทธวิภาพและเกวิด
ประโยชนห์สผู้งสทุดแกส่ประชาชนจะตท้องบรวิหารงานดท้วยความซพสี่อสวัตยห์ 
สทุจรวิต มสความโปรส่งใส และสามารถตรวจสอบไดท้ตามหลวักธรรมาภวิ
บาล และตามพระราชกฤษฎสกาวส่าดท้วยหลวักเกณฑห์และววิธสการบรวิหาร
กวิจการบท้านเมพองทสสี่ดส พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ทสสี่กนาหนดใหท้การจวัดซพนั้อ
จวัดจท้าง ใหท้สส่วนราชการดนาเนวินการโดยเปวิดเผยและเทสสี่ยงธรรม โดย
พวิจารณาถจึงประโยชนห์และผลเสสยทางสวังคม ภาระตส่อประชาชน 
คทุณภาพ ววัตถทุประสงคห์ทสสี่จะใชท้ ราคา และประโยชนห์ระยะยาวทสสี่จะไดท้รวับ
ประกอบกวัน

ดวังนวันั้น เพพสี่อใหท้การบรวิหารงบประมาณองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล
ดอนรวกเปปนไปอยส่างโปรส่งใส ตรวจสอบไดท้ เกวิดประสวิทธวิภาพและเกวิด
ประโยชนห์สผู้งสทุดแกส่ประชาชนในทท้องถวิสี่น จจึงมสความจนาเปปนตท้องจวัด
โครงการเผยแพรส่ขท้อมผู้ลขส่าวสารดท้านการจวัดซพนั้อ จวัดจท้าง เพพสี่อใหท้
ประชาชนไดท้เขท้าถจึงขท้อมผู้ลขส่าวสารเกสสี่ยวกวับการจวัดซพนั้อจวัดจท้างของ
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกททุกโครงการและกวิจกรรม
3. วปัตถทุประสงคห์
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1. เพพสี่อใหท้ประชาชนไดท้รวับทราบขท้อมผู้ลขส่าวสารเกสสี่ยวกวับการจวัดซพนั้อ
– จวัดจท้างตามโครงการและกวิจกรรมตส่างๆ ขององคห์การบรวิหารสส่วน
ตนาบลดอนรวก

2. เพพสี่อเสรวิมสรท้างความโปรส่งใสในการปฏวิบวัตวิราชการ สามารถ
ตรวจสอบไดท้ตามหลวักธรรมาภวิบาล

3. เพพสี่อปท้องกวันการททุจรวิตในหนส่วยงาน
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

เผยแพรส่ขท้อมผู้ลขส่าวสารการจวัดซพนั้อ จวัดจท้าง ตามแผนงาน/

โครงการตส่างๆ ทสสี่ดนาเนวินการตามระเบสยบกระทรวงมหาดไทยวส่าดท้วย
การพวัสดทุ ขององคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่น พ.ศ. 2535 แกท้ไขเพวิสี่มเตวิม
(ฉบวับทสสี่ 9) พ.ศ. 2553  จนานวน 4 ชส่องทาง ไดท้แกส่ ทางเวปบไซตห์ บอรห์ด
ประชาสวัมพวันธห์ หนวังสพอ ระบบกระจายเสสยงตามสาย 
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก และชทุมชนตส่างๆในเขต
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1. รวบรวมขท้อมผู้ลกระบวนการจวัดหาพวัสดทุเพพสี่อจวัดทนาประกาศ 
ดวังนสนั้

- ประกาศการจวัดซพนั้อ จวัดจท้าง
- ประกาศการกนาหนดราคากลางในการจวัดซพนั้อ จวัดจท้าง
- ประกาศกนาหนดววัน เวลา สถานทสสี่ในการเปวิดซองประกวด

ราคา
- ประกาศรายชพสี่อผท้ผู้ผส่านการควัดเลพอกพรท้อมวงเงวินการจวัดซพนั้อ จวัด

จท้าง
- ประกาศววัน เวลา สถานทสสี่ในการตรวจรวับงาน
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2. นนาสส่งประกาศไปเผยแพรส่ประชาสวัมพวันธห์ตามชส่องทางการ
ประชาสวัมพวันธห์ขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ไดท้แกส่ ทาง
เวปบไซตห์ , บอรห์ดประชาสวัมพวันธห์ , ระบบกระจายเสสยงตามสาย และ
หนส่วยงานราชการ              เปปนตท้น
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
กองคลวัง  องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
๑. เผยแพรส่ขท้อมผู้ลขส่าวสารเกสสี่ยวกวับการจวัดซพนั้อจวัดจท้างไมส่นท้อยกวส่า 

3 ชส่องทาง
๒. ประชาชนไดท้เขท้าถจึงขท้อมผู้ลขส่าวสารเกสสี่ยวกวับการจวัดซพนั้อจวัดจท้างไมส่

นท้อยกวส่ารท้อยละ 70 ของโครงการทสสี่จวัดซพนั้อจวัดจท้างทวันั้งหมด
๓. การจวัดหาพวัสดทุเปปนไปอยส่างโปรส่งใส ตรวจสอบไดท้ททุกขวันั้นตอน
๔. สามารถลดปวัญหาการรท้องเรสยนการททุจรวิตในการจวัดซพนั้อ จวัด

จท้าง
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1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
กวิจกรรมสรท้างความโปรส่งใสในการพวิจารณาเลพสี่อนขวันั้นเงวินเดพอน

2. หลปักกนรและเหตทุผล
การพวิจารณาความดสความชอบหรพอการพวิจารณาเลพสี่อนขวันั้นเงวิน

เดพอน เปปนกระบวนการหนจึสี่งของการบรวิหารผลการปฏวิบวัตวิราชการซจึสี่ง
ใชท้หลวักการการใหท้รางววัลเปปนแรงจผู้งใจใหท้ผท้ผู้ปฏวิบวัตวิงานเกวิดแรงกระตท้ทุน
ในการพวัฒนาผลงาน ซจึสี่งนายกองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  ไดท้
ใหท้ความสนาควัญในเรพสี่องการพวิจารณาความดสความชอบหรพอการ
พวิจารณาเลพสี่อนขวันั้นเงวินเดพอนเปปนเรพสี่องลนาดวับตท้นๆ ของเรพสี่องการบรวิหาร
งานบทุคคล โดยเฉพาะอยส่างยวิสี่งเรพสี่องการใชท้ดทุลยพวินวิจของผท้ผู้บวังควับบวัญชา
ในการประเมวินผลการปฏวิบวัตวิราชการของผท้ผู้ใตท้บวังควับบวัญชา ดท้วย
เหตทุผลนสนั้เองจจึงเปปนทสสี่มาของกวิจกรรมการสรท้างความโปรส่งใสในการ
พวิจารณาเลพสี่อนขวันั้นเงวินเดพอน
3. วปัตถทุประสงคห์

เพพสี่อใหท้การบรวิหารงานบทุคคลดท้านการเลพสี่อนขวันั้นเงวินเดพอนมสความ
โปรส่งใส เปปนธรรมและสามารถตรวจสอบไดท้
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต



-45-

พนวักงานสส่วนตนาบล ลผู้กจท้างประจนา  พนวักงานจท้าง ขององคห์การ
บรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1. แตส่งตวันั้งคณะกรรมการพวิจารณาผลการปฏวิบวัตวิงาน
2. แตส่งตวันั้งคณะกรรมการพวิจารณากนาหนดการเลพสี่อนขวันั้นเงวินเดพอน
3. นนาผลการพวิจารณาและเลพสี่อนขวันั้นเงวินเดพอนประกาศใหท้ทราบ

โดยทวัสี่วไป
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

ชส่วงระยะเวลา มสนาคม - เมษายน และ กวันยายน – ตทุลาคม ของ
ททุกปส
8. งบประมนณดนนเนวินกนร

ไมส่ใชท้งบประมาณ
9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ

นวักทรวัพยากรบทุคคล หรพอผท้ผู้ทสสี่ทนาหนท้าทสสี่แทน  สนานวักงานปลวัด
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์

มสการพวิจารณาเลพสี่อนขวันั้นเงวินเดพอนทสสี่โปรส่งใส เปปนธรรม ตรวจสอบ
ไดท้



-46-

1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
กวิจกรรมควบคทุมการเบวิกจส่ายเงวินตามขท้อบวัญญวัตวิงบประมาณราย

จส่ายประจนาปส
2. หลปักกนรและเหตทุผล

เพพสี่อใหท้การบวันทจึกบวัญชส การจวัดทนาทะเบสยนคทุมเงวินรายจส่ายของ
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกเปปนแนวทางเดสยวกวันและ
สอดคลท้องกวับการปฏวิบวัตวิงานในระบบบวัญชสคอมพวิวเตอรห์ขององคห์กร
ปกครองสส่วนทท้องถวิสี่นจจึงมสกวิจกรรมควบคทุมใหท้บทุคลากรฝส่ายบวัญชส  กอง
คลวัง  องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  จวัดทนาทะเบสยนคทุมเงวินราย
จส่ายใหท้ความรท้ผู้ความเขท้าใจในการปฏวิบวัตวิ ทนาใหท้เกวิดความคท้ทุมคส่าและมส
ประสวิทธวิภาพลดขท้อผวิดพลาดในการเบวิกจส่ายเงวินตามขท้อบวัญญวัตวิงบ
ประมาณรายจส่ายประจนาปสและดนาเนวินงานตามขวันั้นตอนของระเบสยบ 
ประกาศ กระทรวงมหาดไทยและหนวังสพอสวัสี่งการทสสี่เกสสี่ยวขท้อง ซจึสี่งถพอเปปน
เรพสี่องสนาควัญทสสี่องคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่นจะตท้องทนาตามกฎหมาย 
ระเบสยบ และมสความจนาเปปนตส่อการบรวิหารงานขององคห์การบรวิหาร
สส่วนตนาบลดอนรวก
3. วปัตถทุประสงคห์

1. เพพสี่อใหท้บทุคลากรฝส่ายบวัญชส  กองคลวัง  องคห์การบรวิหารสส่วน
ตนาบลดอนรวก  มสความรท้ผู้ความเขท้าใจในการปฏวิบวัตวิตามระเบสยบ 
ประกาศ และหนวังสพอสวัสี่งการทสสี่เกสสี่ยวขท้อง

2. เพพสี่อลดขท้อผวิดพลาดในการปฏวิบวัตวิงาน ทสสี่อาจจะทนาใหท้เกวิดความ
เสสยหายแกส่ทางราชการไดท้
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

เจท้าหนท้าทสสี่ฝส่ ายบวัญชส  กองคลวัง  องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอน
รวก  
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5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร
กองคลวัง  องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

6. ววิธทดนนเนวินกนร
จวัดทนาทะเบสยนคทุมเงวินรายจส่ายตามงบประมาณแยกหมวดราย

จส่าย  แยกแผนงาน  แยกประเภทรายจส่ายตามงบประมาณทสสี่ตวันั้งไวท้
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
กองคลวัง  องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
1. บทุคลากรฝส่ ายบวัญชส กองคลวัง มสความรท้ผู้ความเขท้าใจในการ

ปฏวิบวัตวิตามระเบสยบ ประกาศและหนวังสพอสวัสี่งการทสสี่เกสสี่ยวขท้อง
2. ลดขท้อผวิดพลาดในการปฏวิบวัตวิงาน ทสสี่อาจจะกส่อใหท้เกวิดความเสสย

หายแกส่ทางราชการ และเปปนไปในทวิศทางเดสยวกวัน
 

2.3  มนตรกนรกนรใชท้ดทุลยพวินวิจและใชท้อนนนนจหนท้นททที่ใหท้เปป็ นไป
ตนมหลปักกนรบรวิหนรกวิจกนรบท้นนเมรืองททที่ดท

1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
กวิจกรรมการลดขวันั้นตอนการปฏวิบวัตวิงาน

2. หลปักกนรและเหตทุผล
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พระราชกฤษฎสกาวส่าดท้วยหลวักการบรวิหารกวิจการบท้านเมพองทสสี่ดส 
พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กนาหนดใหท้องคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่น จวัดทนา
หลวักเกณฑห์การบรวิหารกวิจการบท้านเมพองทสสี่ดส โดยอยส่างนท้อยตท้องมสหลวัก
เกณฑห์เกสสี่ยวกวับการลดขวันั้นตอนการปฏวิบวัตวิงาน การอนานวยความ
สะดวกและตอบสนองความตท้องการของประชาชน ตลอดจนจวัดใหท้มส
การรวับฟวังและสนารวจความควิดเหปนของประชาชนผท้ผู้รวับบรวิการ เพพสี่อ
ปรวับปรทุงการบรวิหารงานใหท้สอดคลท้องกวับความตท้องการของประชาชน
มากทสสี่สทุด ประกอบกวับในปสทสสี่ผส่านมาไดท้มสการประเมวินองคห์กรปกครอง
สส่วนทท้องถวิสี่นทสสี่มสการบรวิหารจวัดการทสสี่ดส และไดท้ดนาเนวินการตาม
โครงการดวังกลส่าวอยส่างตส่อเนพสี่ องททุกปสนวันั้น

เพพสี่อใหท้การประเมวินการบรวิหารจวัดการบท้านเมพองทสสี่ดสเปปนไปดท้วย
ความเรสยบรท้อยเกวิดประโยชนห์สทุขตส่อประชาชน เกวิดผลสวัมฤทธวิ ธิ์ตส่อ
ภารกวิจขององคห์กร มสประสวิทธวิภาพและความคท้ทุมคส่า สามารถลดขวันั้น
ตอนการปฏวิบวัตวิงานและตอบสนองความตท้องการของประชาชนไดท้
อยส่างแทท้จรวิง หรพออยส่างนท้อยมสผลการประเมวินไมส่ตนสี่ ากวส่าปสทสสี่ผส่านมา 
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  จจึงไดท้จวัดทนาโครงการปรวับปรทุง
กระบวนการทนางานหรพอลดขวันั้นตอนการทนางานหรพอการบรวิการ เพพสี่อ
ตอบสนองความตท้องการของประชาชนโดยยจึดกรอบแนวทางการ
พวัฒนาการบรวิหารจวัดการทสสี่ดสขององคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่นและ
อนานาจหนท้าทสสี่ขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  ตามกฎหมาย
เปปนสนาควัญ
3. วปัตถทุประสงคห์

1. เพพสี่อลดขวันั้นตอนในการปฏวิบวัตวิงานการบรวิการประชาชน
2. เพพสี่ออนานวยความสะดวกและตอบสนองความตท้องการของ

ประชาชน
3. เพพสี่อรวับฟวังและสนารวจความควิดเหปนของประชาชนผท้ผู้รวับบรวิการ
4. เพพสี่อปรวับปรทุงและเพวิสี่มประสวิทธวิภาพในการใหท้บรวิการประชาชน
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4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต
1. เพพสี่อลดขวันั้นตอนในการทนางานขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล

ดอนรวกใหท้สวันั้นลง
2. ประชาชนในพพนั้นทสสี่ ตนาบลดอนรวก
3. ประชาชนนอกพพนั้นทสสี่ และประชาชนทวัสี่วไป
4 พนวักงานและเจท้าหนท้าทสสี่ขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอน

รวก  
5. ผท้ผู้บวังควับบวัญชามอบอนานาจการตวัดสวินใจเกสสี่ยวกวับการสวัสี่งการ 

อนทุญาต อนทุมวัตวิ และการปฏวิบวัตวิราชการใดๆ ไปสส่ผู้ผท้ผู้ใตท้บวังควับบวัญชาซจึสี่ง
มสหนท้าทสสี่รวับผวิดชอบในการดนาเนวินการเรพสี่องนวันั้นโดยตรง
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1. แตส่งตวันั้งคณะกรรมการปรวับปรทุงขวันั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏวิบวัตวิราชการ

2. ประชทุมคณะกรรมการเพพสี่อสนารวจงานบรวิการขององคห์การ
บรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกทสสี่ตท้องปฏวิบวัตวิ ปรวับปรทุงขวันั้นตอนและระยะ
เวลาในการใหท้บรวิการทสสี่สามารถปฏวิบวัตวิไดท้จรวิงและพวิจารณางานใน
ภารกวิจวส่าเรพสี่องใดทสสี่ผท้ผู้บวังควับบวัญชาสามารถมอบอนานาจการตวัดสวินใจ
เกสสี่ยวกวับการสวัสี่งการ อนทุญาต อนทุมวัตวิ หรพอการปฏวิบวัตวิราชการใดๆ ใหท้
แกส่ผท้ผู้ใตท้บวังควับบวัญชา

3. ประกาศลดขวันั้นตอนและระยะเวลาการปฏวิบวัตวิราชการ และ
ประกาศกระบวนงานบรวิการประชาชนทสสี่
นายกองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกมอบอนานาจใหท้รองนายก 
หรพอปลวัด องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกดผู้แล รวับผวิดชอบ ใหท้
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ประชาชนทวัสี่วไปทราบพรท้อมทวันั้งจวัดทนาแผนภผู้มวิแสดงขวันั้นตอนและระยะ
เวลาการปฏวิบวัตวิราชการใหท้ประชาชนทราบ

4. มสระบบการรวับฟวังขท้อรท้องเรสยนหรพอมสการสอบถามจากภาค
ประชาชน และนนาผลดวังกลส่าวมาปรวับปรทุงการปฏวิบวัตวิราชการใหท้ดสยวิสี่ง
ขจึนั้น

5. รายงานผลการปฏวิบวัตวิงาน ความควิดเหปนและอทุปสรรคตส่างๆ 
ใหท้นายกองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล              ดอนรวกและผท้ผู้บรวิหาร
ทราบ
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
พนวักงานสส่วนตนาบลททุกคนขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอน

รวก
10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์

1 ประชาชนไดท้รวับความสะดวก รวดเรปวในการตวิดตส่อขอรวับ
บรวิการ และมสความพจึงพอใจในการใหท้บรวิการของเจท้าหนท้าทสสี่

2. การปฏวิบวัตวิราชการมสความคลส่องตวัว และบทุคลากรมสความ
กระตพอรพอรท้นในการปฏวิบวัตวิงาน

3. การปฏวิบวัตวิราชการมสความสอดคลท้องกวับนโยบายปฏวิรผู้ประบบ
ราชการ

4. ทนาใหท้ภาพลวักษณห์ขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
เปลสสี่ยนไปในทวิศทางทสสี่ดสขจึนั้นและทนาใหท้ประชาชนมสความศรวัทธาตส่อคณะ
ผท้ผู้บรวิหารมากยวิสี่งขจึนั้น
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1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
กวิจกรรมการลดขวันั้นตอนและระยะเวลาการปฏวิบวัตวิราชการ

2. หลปักกนรและเหตทุผล
ในมาตรา 3/1 แหส่งพระราชบวัญญวัตวิระเบสยบบรวิหารราชการแผส่น

ดวิน (ฉบวับทสสี่ 5) พ.ศ. 2545 ซจึสี่งเปปนกฎหมายทสสี่เปปนทสสี่มาของการปฏวิรผู้ป
ระบบราชการเพพสี่อวางกรอบแนวทางการบรวิหารราชการไวท้วส่า “การ
บรวิหารราชการตท้องเปปนไปเพพสี่อประโยชนห์สทุขของประชาชน เกวิดผล
สวัมฤทธวิ ธิ์ตส่อภารกวิจของรวัฐ ความมสประสวิทธวิภาพ ความคท้ทุมคส่าในเชวิง
ภารกวิจแหส่งรวัฐ การลดขวันั้นตอนการปฏวิบวัตวิงาน การลดภารกวิจและยทุบ
เลวิกหนส่วยงานทสสี่ไมส่จนาเปปน การกระจายอนานาจตวัดสวินใจ การอนานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตท้องการของประชาชน” และเพพสี่อ
ใหท้การดนาเนวินการดวังกลส่าวเปปนไปตามกรอบรวมทวันั้งทวิศทางและ
แนวทางการบรวิหารราชการดวังกลส่าว จจึงไดท้มสการประกาศใชท้พระราช
กฤษฎสกาวส่าดท้วยหลวักเกณฑห์และววิธสการบรวิหารกวิจการบท้านเมพองทสสี่ดส 
พ.ศ. 2546 โดยกนาหนดใหท้องคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่นจวัดทนาหลวัก
เกณฑห์การบรวิหารกวิจการบท้านเมพองทสสี่ดสตามแนวทางพระราชกฤษฎสกา
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นสนั้ โดยอยส่างนท้อยตท้องมสหลวักเกณฑห์เกสสี่ยวกวับการลดขวันั้นตอนการปฏวิบวัตวิ
งานและการอนานวยความสะดวกในการตอบสนองตส่อความ
ตท้องการของประชาชน

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก เปปนองคห์กรปกครองสส่วน
ทท้องถวิสี่นรผู้ปแบบหนจึสี่ง ปฏวิบวัตวิงานตามอนานาจหนท้าทสสี่ทสสี่กฎหมายกนาหนด
ไวท้และตท้องเปปนไปเพพสี่อประโยชนห์สทุขของประชาชน ดวังนวันั้นงานใหท้บรวิการ
จจึงเปปนงานบรวิการแบบหนจึสี่งของระบบการบรวิการสาธารณะ ทสสี่ผท้ผู้
บรวิหารและพนวักงานททุกคนจะตท้องรส่วมกวันปรวับปรทุงและแกท้ไข
กระบวนการทนางานเพพสี่อสามารถตอบสนองความตท้องการของ
ประชาชนไดท้มากทสสี่สทุด เมพสี่อประชาชนมารวับบรวิการแลท้วเกวิดความ
ประทวับใจและพจึงพอใจ รวมถจึงการลดขวันั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏวิบวัตวิราชการ ทนาใหท้เกวิดความรวดเรปวในการตอบสนองความ
ตท้องการของประชาชน อนานวยความสะดวกเพพสี่องานบรวิการทสสี่มส
คทุณภาพ ทวัสี่วถจึงและแกท้ไขปวัญหาตส่างๆ ทสสี่เกวิดขจึนั้นในเขตองคห์การบรวิหาร
สส่วนตนาบลดอนรวก ใหท้กวับประชาชนไดท้อยส่างมสประสวิทธวิภาพและ
ประสวิทธวิผล
3. วปัตถทุประสงคห์

1. เพพสี่อใหท้ประชาชนไดท้รวับการบรวิการอยส่างสะดวก รวดเรปวและ
ถผู้กตท้อง

2. เพพสี่อใหท้สามารถตรวจสอบความตท้องการของประชาชน รวับรท้ผู้
ปวัญหาและแกท้ไขปวัญหาทสสี่เกวิดขจึนั้นไดท้

3. เพพสี่อปรวับทวัศนคตวิ ววิธสควิด ววิธสการทนางานของบทุคลากรใหท้คนานจึง
ถจึงผลลวัพธห์ในดท้านการบรวิการประชาชนผท้ผู้มาตวิดตส่อขอรวับบรวิการ

4. เพพสี่อใหท้การปฏวิบวัตวิราชการมสมาตรฐานการบรวิการสาธารณะทสสี่
ชวัดเจน มสความโปรส่งใสสามารถววัดผลการดนาเนวินงานไดท้
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต
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ประชาชนในเขตองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก และผท้ผู้ทสสี่มา
ตวิดตส่อราชการกวับองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
 5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1. จวัดทนาโครงการเพพสี่อขออนทุมวัตวิ
2. จวัดใหท้มสการประชทุมคณะทนางานปรวับปรทุงขวันั้นตอนและระยะ

เวลาการปฏวิบวัตวิราชการ
3. จวัดทนาประกาศกระบวนงานบรวิการปรวับลดระยะเวลาการ

ปฏวิบวัตวิราชการและประกาศใหท้ประชาชนทราบโดยทวัสี่วกวัน
4. ดนาเนวินการจวัดทนากวิจกรรมอนานวยความสะดวกแกส่ประชาชน

๕. ปรวับปรทุงแผนผวังกนาหนดผท้ผู้รวับผวิดชอบใหท้เปปนปวัจจทุบวัน
๖. ปรวับปรทุงปท้ายแสดงขวันั้นตอนและระยะเวลาการใหท้บรวิการ

แกส่ประชาชน
๗. จวัดทนาเอกสาร/แผนพวับประชาสวัมพวันธห์เผยแพรส่ขท้อมผู้ล

ขส่าวสารตส่างๆ
๘. จวัดใหท้มสกลส่อง/ตท้ผู้รวับความควิดเหปนของประชาชน
๙. จวัดทนา/เตรสยมแบบฟอรห์มคนารท้องตส่างๆ พรท้อมตวัวอยส่าง

การกรอกแบบฟอรห์มททุกงานบรวิการ
๑๐. จวัดทนาคนาสวัสี่งการใหท้บรวิการประชาชนนอกเวลาราชการ 

โดยจวัดใหท้มสการใหท้บรวิการแกส่ประชาชนทวันั้งเวลาทนาการ ชส่วงพวักกลาง
ววันและในววันหยทุดราชการ

๑๑. การมอบอนานาจการตวัดสวินใจ อนทุญาต อนทุมวัตวิ และการ
รวักษาราชการแทน

๑๒. มสการสนารวจความพจึงพอใจของประชาชนตส่อการใหท้
บรวิการ
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๑๓. มสการตวิดตามประเมวินผลโครงการลดขวันั้นตอนและระยะ
เวลาการใหท้บรวิการ เพพสี่อนนาจทุดบกพรส่องในการจวัดทนาโครงการมา
ปรวับปรทุงแกท้ไขววิธสการ ขวันั้นตอนหรพอระยะเวลาในการใหท้บรวิการใหท้ดสยวิสี่ง
ขจึนั้นอยส่างมสประสวิทธวิภาพและประสวิทธวิผลตส่อไป
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
สนานวักงานปลวัด , กองชส่าง และกองคลวังขององคห์การบรวิหารสส่วน

ตนาบลดอนรวก
10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์

1. ประชาชนไดท้รวับการบรวิการอยส่างสะดวก รวดเรปว และถผู้กตท้อง
2. สามารถตรวจสอบความตท้องการของประชาชน รวับรท้ผู้ปวัญหา

และแกท้ไขปวัญหาทสสี่เกวิดขจึนั้นไดท้
3. สรท้างทวัศนคตวิ ววิธสควิด ววิธสการทนางานของบทุคลากรโดยคนานจึงถจึง

ผลลวัพธห์ในดท้านการบรวิการประชาชนผท้ผู้มาตวิดตส่อขอรวับบรวิการ
4. การปฏวิบวัตวิราชการมสมาตรฐานการบรวิการสาธารณะทสสี่ชวัดเจน

มสความโปรส่งใสสามารถววัดผลการดนาเนวินงานไดท้



-55-

1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
มาตรการการออกคนาสวัสี่งมอบหมายของนายก ปลวัด และหวัวหนท้า

สส่วนราชการ
2. หลปักกนรและเหตทุผล

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก เปปนหนส่วยงานบรวิหารราชการ
องคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่นรผู้ปแบบหนจึสี่งทสสี่มสอนานาจหนท้าทสสี่ในการจวัดทนา
บรวิการสาธารณะใหท้แกส่ประชาชนในทท้องถวิสี่น ตามพระราชบวัญญวัตวิสภา
ตนาบลและองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล พ.ศ. 2537  และทสสี่แกท้ไขเพวิสี่มเตวิม 
หนท้าทสสี่ตามพระราชบวัญญวัตวิกนาหนดแผนและขวันั้นตอนการกระจายอนานาจ
ใหท้แกส่องคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่น พ.ศ. 2542 และหนท้าทสสี่ตามกฎหมาย
อพสี่นทสสี่กนาหนดใหท้องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล มสหนท้าทสสี่ตท้องทนาอสกมากมาย 
ในการใหท้บรวิการสาธารณะแกส่ประชาชน ผท้ผู้มารวับบรวิการตวิดตส่อกวับหนส่วย
งานตส่างๆ ขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกนวันั้น มวักจะประสบ
ปวัญหาดท้านการอนานวยความสะดวกในการตวิดตส่อราชการ เนพสี่ องจาก
ภารกวิจหลายอยส่างอยส่ผู้กวับฝส่ ายบรวิหาร ไมส่มสการกระจายอนานาจ หรพอมอบ
หมายอนานาจหนท้าทสสี่ในการสวัสี่งการ อนทุญาต อนทุมวัตวิ ไปยวังหวัวหนท้าหนส่วย
งานระดวับสนานวัก กอง และฝส่ายตส่างๆ ซจึสี่งเปปนอทุปสรรคอยส่างยวิสี่งตส่อการใหท้
บรวิการ ทนาใหท้การบรวิการเกวิดความลส่าชท้า ประชาชนไมส่ไดท้รวับความ
สะดวกอวันอาจเปปนสาเหตทุหนจึสี่งของการกระทนาการททุจรวิต ประพฤตวิมวิชอบ
ในการปฏวิบวัตวิราชการของเจท้าหนท้าทสสี่ สส่งผลใหท้ระบบการใหท้บรวิการภาครวัฐ
เสพสี่อมประสวิทธวิภาพ

ดวังนวันั้น เพพสี่อใหท้การบรวิหารราชการเปปนไปตามหลวักการบรวิหาร
กวิจการบท้านเมพองทสสี่ดส ตอบสนองความตท้องการของประชาชน ลดขวันั้นตอน
การใหท้บรวิการและไมส่สรท้างเงพสี่อนไขขวันั้นตอนทสสี่มสความยส่ทุงยากเกวินจนาเปปน จจึง
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จนาเปปนตท้องมสมาตรการ การมอบหมายอนานาจหนท้าทสสี่ขององคห์การบรวิหาร
สส่วนตนาบลดอนรวกขจึนั้น
3. วปัตถทุประสงคห์

1. เพพสี่อเปปนการลดขวันั้นตอนการใหท้บรวิการประชาชนใหท้ไดท้รวับความ
สะดวก รวดเรปว เปปนธรรม ตอบสนองความตท้องการของประชาชน

2. เพพสี่อใหท้ประชาชนมสความพจึงพอใจในการใหท้บรวิการจากหนส่วยงาน
ของรวัฐ

3. เพพสี่อเปปนการกระจายอนานาจการตวัดสวินใจในการสวัสี่งการ อนทุญาต
อนทุมวัตวิ ของผท้ผู้บรวิหารททุกระดวับ

4. เพพสี่อปท้องกวันการผผู้กขาดอนานาจในการใชท้ดทุลยพวินวิจ อวันอาจเปปน
สาเหตทุแหส่งการททุจรวิตและประพฤตวิมวิชอบในตนาแหนส่งหนท้าทสสี่ราชการไดท้
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

จวัดทนาคนาสวัสี่งมอบหมายงานของนายก, ปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วน
ตนาบลดอนรวก และหวัวหนท้าสส่วนราชการ จนานวน ๔ ฉบวับ ประกอบดท้วย
นายกมอบหมายใหท้รองนายก, ปลวัด และหวัวหนท้าสส่วนราชการ  และปลวัด
มอบหมายใหท้หวัวหนท้าสส่วนราชการ
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1 ออกคนาสวัสี่งมอบหมายงานในการสวัสี่งการ อนทุญาต อนทุมวัตวิ ตาม
กฎหมาย ระเบสยบ ขท้อบวังควับและหนวังสพอสวัสี่งการ

2. จวัดทนาหนวังสพอแจท้งเวสยนใหท้ททุกสส่วนราชการและผท้ผู้รวับมอบ
อนานาจใหท้ปฏวิบวัตวิราชการแทนรวับทราบและถพอปฏวิบวัตวิ

3. จวัดทนาประกาศ ประชาสวัมพวันธห์ใหท้ประชาชนทราบ
4. ใหท้ผท้ผู้รวับมอบหมายงานตามคนาสวัสี่งรายงานผลการปฏวิบวัตวิงาน

ตามคนาสวัสี่งทสสี่ไดท้รวับมอบหมายใหท้ผท้ผู้มอบหมายทราบททุกเดพอน
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7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร
4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
๑. มสคนาสวัสี่งมอบหมายงานใหท้ผท้ผู้ทสสี่เกสสี่ยวขท้องปฏวิบวัตวิราชการแทน 

จนานวนไมส่นท้อยกวส่า ๔  ฉบวับ
๒. ประชาชนมสความพจึงพอใจในบรวิการทสสี่ไดท้รวับอยส่ผู้ในระดวับดส
๓. ประชาชนไดท้รวับความสะดวก และลดการผผู้กขาดอนานาจ

หนท้าทสสี่อวันเปปนชส่องทางแหส่งการททุจรวิต
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2.4  กนรเชวิดชสู่เกทยรตวิหนส่วยงนน/บทุคคลในกนรดนนเนวินกวิจกนร 
กนรประพฤตวิตนใหท้เปป็ นททที่ประจปักษห์

1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
กวิจกกรมยกยส่องและเชวิดชผู้เกสยรตวิบทุคคล หนส่วยงาน ดสเดส่น ทสสี่

ประพฤตวิปฏวิบวัตวิตนดท้วยความซพสี่อสวัตยห์สทุจรวิตเปปนทสสี่ประจวักษห์
2. หลปักกนรและเหตทุผล

สวังคมในปวัจจทุบวันอยส่ผู้ดท้วยความเรส่งรสบ แกส่งแยส่งแขส่งขวัน เพพสี่อความ
อยส่ผู้รอดในเชวิงเศรษฐกวิจแบบททุนนวิยม ทนาใหท้การมสคทุณธรรม จรวิยธรรม
ของผท้ผู้คนเกวิดความเสพสี่อมถอย เกวิดปวัญหามากมายในปวัจจทุบวัน ไมส่วส่าจะ
เปปนเรพสี่องการททุจรวิตททุกระดวับททุกภาคสส่วนรวมถจึงปวัญหาการกส่อ
อาชญากรรมและอพสี่นๆ

เพพสี่อเปปนการสส่งเสรวิมใหท้คนดสมสเกสยรตวิ ศวักดวิ ธิ์ศรส ในสวังคม สรท้าง
แบบอยส่างทสสี่ดสแกส่คนรส่ทุนหลวัง องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก จจึงจวัด
ใหท้มสการยกยส่อง เชวิดชผู้ เผยแพรส่ประชาสวัมพวันธห์และมอบรางววัล หรพอ
ประกาศเกสยรตวิคทุณแกส่ผท้ผู้กระทนาความดส เพพสี่อสส่งเสรวิมและสรท้างขววัญ 
กนาลวังใจ แกส่คนดสเหลส่านวันั้นใหท้รส่วมกวันสรท้างสรรคห์สวังคมใหท้มสคทุณธรรม 
จรวิยธรรม ตลอดจนเปปนแบบอยส่าง เพพสี่อปลทุกกระแสการสรท้างสวังคม
แหส่งความดสอยส่างเปปนรผู้ปธรรม เนพสี่ องจากความดสและคทุณธรรม เปปน
รากฐานอวันสนาควัญในการพวัฒนาสวังคม สส่ผู้ความอยส่ผู้เยปนเปปนสทุข
3. วปัตถทุประสงคห์
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1. เพพสี่อยกยส่องเชวิดชผู้เกสยรตวิแกส่หนส่วยงานหรพอบทุคคลทสสี่มสความ
ซพสี่อสวัตยห์สทุจรวิต มสคทุณธรรม จรวิยธรรม

2. เพพสี่อยกยส่องเชวิดชผู้เกสยรตวิแกส่หนส่วยงานหรพอบทุคคลทสสี่ใหท้ความ
ชส่วยเหลพอกวิจกรรมสาธารณะของทท้องถวิสี่น

3. เพพสี่อยกยส่องเชวิดชผู้เกสยรตวิแกส่หนส่วยงานหรพอบทุคคลทสสี่ดนารงตน
ตามหลวักเศรษฐกวิจพอเพสยง

4. เพพสี่อสรท้างขววัญ กนาลวังใจ ตลอดจนปลทุกจวิตสนานจึกและกระตท้ทุนใหท้
ททุกภาคสส่วนไดท้มสแบบอยส่างทสสี่ดสอวันเปปนกทุศโลบายหนจึสี่งในการปลผู้กจวิต
สนานจึกใหท้สวังคมตระหนวักถจึงคทุณคส่าแหส่งความดสมากยวิสี่งขจึนั้น
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

มสการยกยส่องเชวิดชผู้เกสยรตวิแกส่หนส่วยงานหรพอบทุคคลทสสี่ประพฤตวิ
ปฏวิบวัตวิตนเปปนแบบอยส่างทสสี่ดสจนานวนไมส่นท้อยกวส่า 7 คน/ปส
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
6. ววิธทดนนเนวินกนร

จวัดใหท้มสการเผยแพรส่ประชาสวัมพวันธห์ยกยส่องเชวิดชผู้เกสยรตวิหนส่วยงาน
หรพอบทุคคล ทสสี่ประพฤตวิปฏวิบวัตวิตนใหท้เปปนทสสี่ประจวักษห์ผส่านทางสพสี่อชส่องทาง
ตส่างๆ ไดท้แกส่ บอรห์ดประชาสวัมพวันธห์  เวปบไซตห์ของ อบต.ดอนรวก และ
หอกระจายขส่าวของหมส่ผู้บท้าน เปปนตท้น
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
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10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
๑. หนส่วยงานหรพอบทุคคลดสเดส่นผท้ผู้บนาเพปญประโยชนห์ตส่อสวังคมตาม

หลวักเกณฑห์ทสสี่กนาหนดไดท้รวับการยกยส่องเชวิดชผู้เกสยรตวิ ไมส่นท้อยกวส่ารท้อยละ 
80

๒. หนส่วยงานหรพอบทุคคลดสเดส่นผท้ผู้ไดท้รวับการเชวิดชผู้เกสยรตวิมสความพจึง
พอใจอยส่ผู้ในระดวับดส

๓ มสหนส่วยงานหรพอบทุคคลทสสี่เปปนตท้นแบบทสสี่ดส ปรากฏตส่อสวังคม
สพบไป 
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2.5  กวิจกรรมใหท้ควนมรส่วมมรือกปับหนส่วยงนนตรวจสอบททที่ไดท้
ดนนเนวินกนรตนมอนนนนจหนท้นททที่เพรืที่อกนรตรวจสอบ ควบคทุม ดสู่แล
กนรปฏวิบปัตวิรนชกนรขององคห์กนรบรวิหนรสส่วนตนนบล

1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
กวิจกรรมใหท้ความรส่วมมพอกวับหนส่วยงานตรวจสอบทสสี่ไดท้ดนาเนวินการ

ตามอนานาจหนท้าทสสี่เพพสี่อการตรวจสอบ ควบคทุม ดผู้แล การปฏวิบวัตวิราชการ
ขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
2. หลปักกนรและเหตทุผล

 องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ใหท้ความรส่วมมพอกวับหนส่วย
ตรวจสอบทสสี่ไดท้ดนาเนวินการตามอนานาจหนท้าทสสี่เพพสี่อการตรวจสอบ 
ควบคทุม ดผู้แลการปฏวิบวัตวิราชการของ องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอน
รวก เนพสี่ องจากเหปนความสนาควัญของการตรวจสอบทสสี่จะเปปนปวัจจวัย
สนาควัญชส่วยใหท้การดนาเนวินงานตามภารกวิจขององคห์การบรวิหารสส่วน
ตนาบลดอนรวก เปปนไปอยส่างมสประสวิทธวิภาพและประสวิทธวิผล ชส่วย
ปท้องกวันหรพอลดความเสสสี่ยงจากการดนาเนวินงานทสสี่ผวิดพลาดและลดความ
เสสยหายทสสี่อาจจะเกวิดขจึนั้น ซจึสี่งนอกจากจะใหท้ความรส่วมมพอกวับหนส่วยตรวจ
สอบภายนอก                 (ป.ป.ช., สตง. , จวังหววัด , อนาเภอ) แลท้ว 
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ยวังใหท้ความสนาควัญกวับการตรวจ
สอบภายในดท้วย โดยใหท้มสการควบคทุมตรวจสอบภายในตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในใหท้ผท้ผู้บรวิหาร ผท้ผู้
กนากวับดผู้แล และสนานวักงานตรวจเงวินแผนดวินทราบ  ภายในกนาหนด
ระยะเวลา
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ในกรณสทสสี่มสการตรวจสอบการททุจรวิต มสการมอบหมายใหท้นวิตวิกร  
ดนาเนวินการสอบสวนและดนาเนวินการทางววินวัย ใหท้เปปนไปตามระเบสยบ
กฎหมายโดยเครส่งครวัด เทสสี่ยงธรรม ไมส่เลพอกปฏวิบวัตวิ รวมถจึงกรณสมสเรพสี่อง
รท้องเรสยนกลส่าวหาพนวักงานสส่วนตนาบลองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอน
รวกทสสี่ปฏวิบวัตวิราชการตามอนานาจหนท้าทสสี่โดยมวิชอบ
3. วปัตถทุประสงคห์

1. เพพสี่อใหท้เปปนมาตรการจวัดการ กรณสไดท้รวับทราบหรพอรวับแจท้ง 
หรพอตรวจสอบพบการททุจรวิต

2. เพพสี่อความโปรส่งใส และปท้องกวันการททุจรวิต ตามหลวักการ
บรวิหารกวิจการบท้านเมพองทสสี่ดส
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

ททุกสนานวัก/กอง จวัดทนาบวันทจึกขท้อตกลงกวับฝส่ายบรวิหาร
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1. ททุกสนานวัก/กอง  ใหท้ความรส่วมมพอกวับหนส่วยตรวจสอบทสสี่ไดท้
ดนาเนวินการตามอนานาจหนท้าทสสี่เพพสี่อการตรวจสอบควบคทุม ดผู้แล การ
ปฏวิบวัตวิราชการขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

2. ททุกสนานวัก/กอง  ปฏวิบวัตวิตามขท้อทวักทท้วง ตามระเบสยบ ภายใน
กนาหนดเวลา
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
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สนานวักงานปลวัด , กองคลวัง และกองชส่าง ขององคห์การบรวิหารสส่วน
ตนาบลดอนรวก
10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์

1. องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก มสมาตรการจวัดการ กรณส
ไดท้รวับทราบหรพอรวับแจท้ง หรพอตรวจสอบพบการททุจรวิต

2. องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก มสความโปรส่งใส และ
ปท้องกวันการททุจรวิต ตามหลวักการบรวิหารกวิจการบท้านเมพองทสสี่ดสมสการจวัด
ทนาขท้อตกลงการปฏวิบวัตวิราชการ
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1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
มาตรการแตส่งตวันั้งผท้ผู้รวับผวิดชอบเรพสี่องรท้องเรสยน ขององคห์การบรวิหาร

สส่วนตนาบลดอนรวก
2. หลปักกนรและเหตทุผล

 ดท้วย องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก มสนโยบายใชท้หลวักธร
รมาภวิบาลสส่งเสรวิมใหท้ภาคประชาชนเขท้ามามสสส่วนรส่วมโดยเปวิดโอกาส
ใหท้ประชาชนสามารถเสนอเรพสี่องรท้องเรสยน แจท้งเบาะแส เสนอขท้อควิด
เหปน ซจึสี่งสามารถยพสี่นคนารท้องเรสยนผส่านชส่องทางตส่างๆ ไดท้แกส่  เวปบไซดห์  
เฟสบก๊ทุค  ทางโทรศวัพทห์  จดหมายรท้องเรสยน หรพอแจท้งเบาะแสดท้วย
ตนเอง

ฉะนวันั้น เพพสี่อใหท้การดนาเนวินการรวับเรพสี่องรท้องเรสยนเปปนไปดท้วยความ
เรสยบรท้อย สามารถแกท้ไขความเดพอดรท้อนของประชาชนไดท้อยส่างมส
ประสวิทธวิภาพ จจึงไดท้แตส่งตวันั้งคณะทนางานรวับผวิดชอบการรวับเรพสี่องรท้อง
เรสยนประจนาองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  รวมถจึงจวัดทนาคส่ผู้มพอ
ดนาเนวินการเรพสี่องรท้องเรสยนขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกขจึนั้น 
เพพสี่อดนาเนวินการมาตรการจวัดการในกรณสไดท้รวับทราบหรพอรวับแจท้งเรพสี่อง
รท้องเรสยนตส่างๆ เจท้าหนท้าทสสี่รวับผวิดชอบไดท้ถพอปฏวิบวัตวิใหท้เปปนแนวทาง
เดสยวกวัน
3. วปัตถทุประสงคห์

1. เพพสี่อจวัดใหท้มสเจท้าหนท้าทสสี่ผท้ผู้รวับผวิดชอบดนาเนวินการรวับแจท้งเรพสี่องรท้อง
เรสยนตส่างๆ
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2. เพพสี่อจวัดใหท้มสมาตรการจวัดการในกรณสไดท้รวับทราบหรพอรวับแจท้ง
หรพอตรวจสอบพบการททุจรวิตเปปนไปตามขวันั้นตอนการปฏวิบวัตวิงานทสสี่
สอดคลท้องกวับกฎหมาย ระเบสยบและหลวักเกณฑห์เกสสี่ยวขท้องอยส่างถผู้กตท้อง
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

มสการมอบหมายแตส่งตวันั้งเจท้าหนท้าทสสี่รวับผวิดชอบดนาเนวินการเกสสี่ยวกวับ
เรพสี่องรท้องเรสยน
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1. กนาหนดผท้ผู้รวับผวิดชอบเรพสี่องรท้องเรสยน
2. จวัดทนาคส่ผู้มพอดนาเนวินการเรพสี่องรท้องเรสยนขององคห์การบรวิหารสส่วน

ตนาบลดอนรวก
3. จวัดประชทุมใหท้ความรท้ผู้เจท้าหนท้าทสสี่ผท้ผู้รวับผวิดชอบเรพสี่องรท้องเรสยนเพพสี่อ

ใชท้เปปนมาตรฐานในการปฏวิบวัตวิงานและดนาเนวินการแกท้ไขปวัญหาเรพสี่อง
รท้องเรสยนทสสี่ไดท้รวับจากชส่องทางการรท้องเรสยนตส่างๆ ใหท้เปปนไปในทวิศทาง
เดสยวกวัน โดยโปรส่งใสและเปปนธรรม

4. เผยแพรส่กระบวนการและขวันั้นตอนในการดนาเนวินงานเกสสี่ยวกวับ
เรพสี่องรท้องเรสยนขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  ใหท้ผท้ผู้รวับบรวิการ
ผท้ผู้มสสส่วนไดท้เสสยคส่ผู้สวัญญา ประชาชนทวัสี่วไป หนส่วยงานภายนอกตลอดจน
บทุคลากรภายในหนส่วยงาน สามารถเขท้าใจและใชท้ประโยชนห์จาก
กระบวนการและขวันั้นตอนดวังกลส่าวไดท้ตรงกวับความตท้องการ
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ
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9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
สนานวักงานปลวัด , กองคลวัง และกองชส่าง ขององคห์การบรวิหารสส่วน

ตนาบลดอนรวก
10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์

เจท้าหนท้าทสสี่รวับผวิดชอบดนาเนวินการเกสสี่ยวกวับเรพสี่องรท้องเรสยนดนาเนวิน
การจวัดการเรพสี่องรท้องเรสยนขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 
ตามคส่ผู้มพอดนาเนวินการเรพสี่องรท้องเรสยนขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอน
รวก โดยปฏวิบวัตวิตามขวันั้นตอนการปฏวิบวัตวิงานทสสี่สอดคลท้องกวับกฎหมาย 
ระเบสยบและหลวักเกณฑห์ทสสี่เกสสี่ยวขท้องอยส่างถผู้กตท้อง
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มวิตวิททที่  3  กนรสส่งเสรวิมบทบนทและกนรมทสส่วนรส่วมของภนค
ประชนชน
3.1  จปัดใหท้มทและเผยแพรส่ขท้อมสู่ลขส่นวสนรของรนชกนรในชส่อง
ทนงททที่เปป็ นกนรอนนนวยควนมสะดวกแกส่ประชนชนไดท้มทสส่วนรส่วม
ตรวจสอบกนรปฏวิบปัตวิรนชกนรตนมอนนนนจหนท้นททที่ขององคห์กร
ปกครองสส่วนทท้องถวิที่นไดท้ททุกขปันนตอน
1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร

มาตรการปรวับปรทุงศผู้นยห์ขท้อมผู้ลขส่าวสารของราชการขององคห์การ
บรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
2. หลปักกนรและเหตทุผล

 ตามมาตรา 9 แหส่งพระราชบวัญญวัตวิขท้อมผู้ลขส่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 บวัญญวัตวิใหท้หนส่วยงานของรวัฐตท้องจวัดใหท้มสขท้อมผู้ลขส่าวสารของ
ราชการอยส่างนท้อยตามทสสี่กฎหมายกนาหนดไวท้ใหท้ประชาชนเขท้าตรวจดผู้
ไดท้ ณ ทสสี่ทนาการของหนส่วยงานของรวัฐโดยเรสยกสถานทสสี่ทสสี่จวัดเกปบ
รวบรวมขท้อมผู้ลขส่าวสารและใหท้บรวิการวส่า  ศผู้นยห์ขท้อมผู้ลขส่าวสารของ
ราชการ  โดยมสเจตนารมณห์ใหท้ประชาชนมสโอกาสอยส่างกวท้างขวางใน
การไดท้รวับขส่าวสารเกสสี่ยวกวับการดนาเนวินการตส่างๆ ของรวัฐ

ดวังนวันั้น เพพสี่อใหท้การดนาเนวินการดวังกลส่าวเปปนไปตามทสสี่กฎหมาย
กนาหนด องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกจจึงไดท้ใหท้มสสถานทสสี่สนาหรวับ
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ประชาชนเขท้าตรวจดผู้ขท้อมผู้ลขท้าวสารซจึสี่งไดท้รวบรวมไวท้ โดยจวัดเปปนศผู้นยห์
ขท้อมผู้ลขส่าวสารของราชการขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  
ใหท้บรวิการขท้อมผู้ลขส่าวสารตส่างๆ ทสสี่ประชาชนสามารถเขท้าตรวจดผู้ไดท้ เพพสี่อ
ประชาชนจะไดท้สามารถรวับรท้ผู้สวิทธวิและหนท้าทสสี่ของตนอยส่างเตปมทสสี่ในการ
แสดงความควิดเหปนและใชท้สวิทธวิทางการเมพองไดท้โดยถผู้กตท้องตรงกวับ
ความเปปนจรวิง ในการรวักษาประโยชนห์ของตนตส่อไป
3. วปัตถทุประสงคห์

1. เพพสี่อเผยแพรส่ขท้อมผู้ลขส่าวสารอวันเปปนประโยชนห์แกส่ประชาชน
อยส่างครบถท้วน ถผู้กตท้องและไมส่บวิดเบพอนขท้อเทปจจรวิง

2. เพพสี่อเพวิสี่มชส่องทางใหท้ประชาชนไดท้มสสส่วนรส่วมในการตรวจสอบ
การปฏวิบวัตวิงานขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

ศผู้นยห์ขท้อมผู้ลขส่าวสารขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  
จนานวน 1 แหส่ง
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1. มสการจวัดตวันั้งศผู้นยห์ขท้อมผู้ลขส่าวสารและจวัดสถานทสสี่ใหท้ประชาชน
เขท้าตรวจดผู้ขท้อมผู้ล

2.  มสการแตส่งตวันั้งเจท้าหนท้าทสสี่ผท้ผู้รวับผวิดชอบเปปนปวัจจทุบวัน
3.  มสการจวัดวางเอกสารขท้อมผู้ลขส่าวสารเกสสี่ยวกวับการบรวิหารงาน

บทุคคล การบรวิหารงบประมาณ การเงวิน การจวัดหาพวัสดทุ การคนานวณ
ราคากลาง รายงานผลการปฏวิบวัตวิงานเปปนไปตามหลวักเกณฑห์ ววิธสการ
ทสสี่กฎหมาย ระเบสยบ กฎขท้อบวังควับทสสี่กนาหนดใหท้องคห์กรปกครองสส่วนทท้อง
ถวิสี่นตท้องเผยแพรส่ใหท้ประชาชนทราบและตรวจสอบไดท้ ขท้อมผู้ลครบตาม
รายการทสสี่กนาหนด
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4.  มสการจวัดประชทุมใหท้ความรท้ผู้แกส่บทุคลากรขององคห์กรปกครอง
สส่วนทท้องถวิสี่น เกสสี่ยวกวับการปฏวิบวัตวิตาม พ.ร.บ. ขท้อมผู้ลขส่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

5.  มสการใหท้ความรท้ผู้แกส่ประชาชนเกสสี่ยวกวับ พ.ร.บ. ขท้อมผู้ลขส่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

6.  มสบรวิการอวินเตอรห์เนปตสนาหรวับใหท้บรวิการประชาชนทวัสี่วไป
7.  มสการจวัดเกปบสถวิตวิผท้ผู้มารวับบรวิการและสรทุปผลเสนอผท้ผู้บรวิหาร

7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร
4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
1.  มสการจวัดตวันั้งศผู้นยห์ขท้อมผู้ลขส่าวสารของราชการ องคห์การบรวิหาร

สส่วนตนาบลดอนรวก ณ สนานวักงานองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
2.  มสการจวัดระบบขท้อมผู้ลขส่าวสารทสสี่ครบถท้วน ไวท้สนาหรวับอนานวย

ความสะดวกใหท้กวับประชาชน
3.  มสประชาชนมาขอตรวจดผู้ขท้อมผู้ลขส่าวสารทางราชการ 
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1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
กวิจกรรมการเผยแพรส่ขท้อมผู้ลขส่าวสารทสสี่สนาควัญและหลากหลาย

2. หลปักกนรและเหตทุผล
 ดท้วยพระราชบวัญญวัตวิขท้อมผู้ลขส่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

มาตรา 7 และมาตรา 9 กนาหนดใหท้หนส่วยงานของรวัฐจะตท้องจวัดใหท้มส
การเผยแพรส่ขท้อมผู้ลทสสี่สนาควัญๆ ของหนส่วยงาน เชส่น โครงสรท้างและการ
จวัดองคห์กร อนานาจหนท้าทสสี่ แผนงาน โครงการและอพสี่นๆ

ดวังนวันั้น องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก จจึงไดท้จวัดทนามาตรการ
“เผยแพรส่ขท้อมผู้ลขส่าวสารทสสี่สนาควัญและหลากหลาย” ขจึนั้น เพพสี่อใหท้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏวิบวัตวิราชการตามอนานาจหนท้าทสสี่
และเขท้าถจึงขท้อมผู้ลตามภารกวิจหลวักขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอน
รวก ไดท้งส่ายและสะดวกมากขจึนั้น
3. วปัตถทุประสงคห์

1.  เพพสี่อใหท้มสการเผยแพรส่ขท้อมผู้ลขส่าวสารทสสี่สนาควัญและเขท้าถจึงงส่าย
2.  เพพสี่อใหท้มสการเผยแพรส่ขท้อมผู้ลขส่าวสารทสสี่หลากหลาย
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3. เพพสี่อใหท้ประชาชนหรพอผท้ผู้รวับบรวิการสามารถเขท้าถจึงขท้อมผู้ล
ขส่าวสารไดท้สะดวกมากยวิสี่งขจึนั้น
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

มสขท้อมผู้ลขส่าวสารประเภทตส่างๆ เผยแพรส่ตส่อประชาชนในพพนั้นทสสี่ 
และเขท้าถจึงไดท้โดยสะดวก
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 
6. ววิธทดนนเนวินกนร

จวัดใหท้มสขท้อมผู้ลขส่าวสารประเภทตส่างๆ เผยแพรส่ใหท้ประชาชนทราบ
ทวันั้งในและนอกพพนั้นทสสี่ ไดท้แกส่

- แผนพวัฒนาทท้องถวิสี่น
- งบประมาณรายจส่ายประจนาปส
- แผนการดนาเนวินงาน
- แผนอวัตรากนาลวัง
- แผนการจวัดหาพวัสดทุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรทุปผลการจวัดซพนั้อ จวัดจท้าง
- ขท้อมผู้ลรายรวับและรายจส่าย
- งบแสดงฐานะทางการเงวิน
- รายงานการประชทุมคณะผท้ผู้บรวิหารทท้องถวิสี่น
- รายงานผลการปฏวิบวัตวิงานประจนาปส
- รายงานผลคะแนนการประเมวินมาตรฐานการปฏวิบวัตวิราชการ
- ผลสนารวจความพจึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร
4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
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ไมส่ใชท้งบประมาณ
9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ

สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์

1.  จนานวนขท้อมผู้ลขส่าวสารทสสี่ไดท้รวับการเผยแพรส่
2.  ประชาชานไดท้รวับการบรวิการอยส่าง สะดวก รวดเรปว
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1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
โครงการจวัดทนาสพสี่อและวารสารประชาสวัมพวันธห์ขท้อมผู้ลขส่าวสารของ

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 
2. หลปักกนรและเหตทุผล

 ในภาวะสวังคมปวัจจทุบวัน ความเจรวิญกท้าวหนท้าดท้านววิชาการ และ
เทคโนโลยสตส่างๆ กท้าวหนท้าไปมากเครพสี่องมพอสพสี่อสารอวิเลปกทรอนวิกสห์ตส่างๆ
ทสสี่ทวันสมวัย และมสประสวิทธวิภาพสผู้ง การนนาเอาเทคโนโลยสตส่างๆ เขท้ามา
ใชท้ในการดนาเนวินงานผส่านสพสี่อการประชาสวัมพวันธห์ เพพสี่อใหท้บรรลทุผลสนาเรปจ
และรวดเรปวยวิสี่งขจึนั้น โดยเฉพาะการสรทุปเพพสี่อใหท้ความรท้ผู้ความเขท้าใจไดท้
งส่ายในชส่วงระยะเวลาสวันั้นๆ หรพอชส่วงระยะเวลาอวันจนากวัดนวันั้นเปปนเรพสี่องทสสี่
ตท้องปผู้พพนั้นฐาน สรท้างความนส่าเชพสี่อถพอ และนส่าสนใจใหท้กวับกวิจกรรม/

โครงการขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล ใหท้สามารถมองเหปนภาพหรพอ
เหปนความเกสสี่ยวโยงกวันของกวิจกรรม/โครงการตส่างๆ ไดท้ชวัดเจนถผู้กตท้อง 
ฉะนวันั้นการสรท้างความสวัมพวันธห์กวับประชาชนตท้องการใหท้ประชาชนเขท้า
ถจึงและมสสส่วนรส่วมรวับรท้ผู้ในภารกวิจของหนส่วยงาน จจึงจนาเปปนตท้องพวิจารณา
ในการเลพอกสพสี่อใหท้เหมาะสมกวับสภาวการณห์นวันั้นๆ การใชท้สพสี่อเทคนวิคและ
ววิธสการเปปนอยส่างไรบท้าง ในแตส่ละขวันั้นตอนทสสี่ตส่างกวันเปปนสวิสี่งสนาควัญทวันั้งนสนั้
เพพสี่อใหท้ประชาชนยอมรวับและใหท้ความรส่วมมพอสนวับสนทุน ซจึสี่งจะมสผลตส่อ
การพวัฒนาตามภารกวิจ บทบาท หนท้าทสสี่ อยส่างโปรส่งใสและยทุตวิธรรม
3. วปัตถทุประสงคห์

1. เพพสี่อประชาสวัมพวันธห์การดนาเนวินงานขององคห์การบรวิหารสส่วน
ตนาบล ใหท้ประชาชนไดท้รวับทราบโดยผส่านทางสพสี่อประเภทตส่างๆ ไดท้แกส่ 
สพสี่อสวิสี่งพวิมพห์ , สพสี่อ Social network และบอรห์ดประชาสวัมพวันธห์
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2. เพพสี่อสรท้างจวิตสนานจึกใหท้เกวิดการเรสยนรท้ผู้ รวับรท้ผู้และเขท้าใจในภารกวิจ
การปฏวิบวัตวิงานขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกอยส่างถผู้กตท้อง
และโปรส่งใส

๓. เพพสี่อสส่งเสรวิมใหท้ประชาชนมสสส่วนรส่วมและรวับผวิดชอบในภารกวิจ
ขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

๑. เพพสี่อผลวิตสพสี่อประชาสวัมพวันธห์เผยแพรส่ภารกวิจขององคห์การ
บรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ใหท้แกส่ประชาชนทวัสี่วไปอยส่างกวท้างขวาง

๒. จวัดทนาวารสารรายงานประจนาปส  เพพสี่อรวบรวมภารกวิจ การ
ดนาเนวินงานขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

3.  จวัดทนาแผส่นพวับประชาสวัมพวันธห์ และคส่ผู้มพอประชาชนของ
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

4. จวัดทนาปท้ายประชาสวัมพวันธห์
๕.  การประชาสวัมพวันธห์เสสยงตามสาย

5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

6. ววิธทดนนเนวินกนร
1.  เสนออนทุมวัตวิโครงการ
2.  ดนาเนวินการประชทุม
3.  มอบหมายงาน/จวัดทนาการรส่วมนนาเสนอรส่างรผู้ปแบบ
4.  ผลวิตสพสี่อประเภทตส่างๆ เพพสี่อใหท้เกวิดการเรสยนรท้ผู้อยส่างเหมาะสม

ตามภารกวิจขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
5.  ตวิดตามและประเมวินผลโครงการ

7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร
4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)
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8. งบประมนณดนนเนวินกนร
๑๐๐,๐๐๐ บาท

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
ประชาชนไดท้รวับทราบเขท้าใจถจึงบทบาท ภารกวิจ  ขององคห์การ

บรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก และมสความพจึงพอใจในสพสี่อประชาสวัมพวันธห์ 
ไมส่นท้อยกวส่ารท้อยละ 80 
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3.2  กนรรปับฟปั งควนมควิดเหป็น กนรรปับและตอบสนองเรรืที่องรท้อง
เรทยน/รท้องททุกขห์ของประชนชน

1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
มาตรการการกนาหนดขวันั้นตอน/กระบวนการเรพสี่องรท้องเรสยนของ

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
2. หลปักกนรและเหตทุผล

 ดท้วย องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก มสนโยบายใชท้หลวักธร
รมาภวิบาลสส่งเสรวิมใหท้ภาคประชาชนเขท้ามามสสส่วนรส่วมโดยเปวิดโอกาส
ใหท้ประชาชนสามารถเสนอเรพสี่องรท้องเรสยน แจท้งเบาะแส เสนอขท้อควิด
เหปน ซจึสี่งสามารถยพสี่นคนารท้องเรสยนผส่านชส่องทางตส่างๆ ไดท้แกส่  เวปบไซดห์  
เฟสบก๊ทุค  ทางโทรศวัพทห์  จดหมายรท้องเรสยน หรพอแจท้งเบาะแสดท้วย
ตนเอง

ฉะนวันั้น เพพสี่อใหท้การดนาเนวินการรวับเรพสี่องรท้องเรสยนเปปนไปดท้วยความ
เรสยบรท้อย สามารถแกท้ไขความเดพอดรท้อนของประชาชนไดท้อยส่างมส
ประสวิทธวิภาพ จจึงไดท้แตส่งตวันั้งคณะทนางานรวับผวิดชอบการรวับเรพสี่องรท้อง
เรสยนประจนาองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  รวมถจึงจวัดทนาคส่ผู้มพอ
ดนาเนวินการเรพสี่องรท้องเรสยนขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกขจึนั้น 
เพพสี่อดนาเนวินการมาตรการจวัดการในกรณสไดท้รวับทราบหรพอรวับแจท้งเรพสี่อง
รท้องเรสยนตส่างๆ เจท้าหนท้าทสสี่รวับผวิดชอบไดท้ถพอปฏวิบวัตวิใหท้เปปนแนวทาง
เดสยวกวัน
3. วปัตถทุประสงคห์

1.  เพพสี่อจวัดใหท้มสเจท้าหนท้าทสสี่ผท้ผู้รวับผวิดชอบดนาเนวินการรวับแจท้งเรพสี่องรท้อง
เรสยนตส่างๆ
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2.  เพพสี่อจวัดใหท้มสมาตรการจวัดการในกรณสไดท้รวับทราบหรพอรวับแจท้ง
หรพอตรวจสอบพบการททุจรวิตเปปนไปตามขวันั้นตอนการปฏวิบวัตวิงานทสสี่
สอดคลท้องกวับกฎหมาย ระเบสยบและหลวักเกณฑห์เกสสี่ยวขท้องอยส่างถผู้กตท้อง
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

มสการมอบหมายแตส่งตวันั้งเจท้าหนท้าทสสี่รวับผวิดชอบดนาเนวินการเกสสี่ยวกวับ
เรพสี่องรท้องเรสยน
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1.  กนาหนดผท้ผู้รวับผวิดชอบเรพสี่องรท้องเรสยน
2.  จวัดทนาคส่ผู้มพอดนาเนวินการเรพสี่องรท้องเรสยนขององคห์การบรวิหารสส่วน

ตนาบลดอนรวก
3.  จวัดประชทุมใหท้ความรท้ผู้เจท้าหนท้าทสสี่ผท้ผู้รวับผวิดชอบเรพสี่องรท้องเรสยนเพพสี่อ

ใชท้เปปนมาตรฐานในการปฏวิบวัตวิงานและดนาเนวินการแกท้ไขปวัญหาเรพสี่อง
รท้องเรสยนทสสี่ไดท้รวับจากชส่องทางการรท้องเรสยนตส่างๆ ใหท้เปปนไปในทวิศทาง
เดสยวกวัน โดยโปรส่งใสและเปปนธรรม

4.  เผยแพรส่กระบวนการและขวันั้นตอนในการดนาเนวินงานเกสสี่ยวกวับ
เรพสี่องรท้องเรสยนขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  ใหท้ผท้ผู้รวับบรวิการ
ผท้ผู้มสสส่วนไดท้เสสยคส่ผู้สวัญญา ประชาชนทวัสี่วไป หนส่วยงานภายนอกตลอดจน
บทุคลากรภายในหนส่วยงาน สามารถเขท้าใจและใชท้ประโยชนห์จาก
กระบวนการและขวันั้นตอนดวังกลส่าวไดท้ตรงกวับความตท้องการ
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ



-78-

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
สนานวักงานปลวัด , กองคลวัง และกองชส่าง ขององคห์การบรวิหารสส่วน

ตนาบลดอนรวก
10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์

เจท้าหนท้าทสสี่รวับผวิดชอบดนาเนวินการเกสสี่ยวกวับเรพสี่องรท้องเรสยนดนาเนวิน
การจวัดการเรพสี่องรท้องเรสยนขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 
ตามคส่ผู้มพอดนาเนวินการเรพสี่องรท้องเรสยนขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอน
รวก โดยปฏวิบวัตวิตามขวันั้นตอนการปฏวิบวัตวิงานทสสี่สอดคลท้องกวับกฎหมาย 
ระเบสยบและหลวักเกณฑห์ทสสี่เกสสี่ยวขท้องอยส่างถผู้กตท้อง
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1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
มาตรการการแกท้ไขเหตทุเดพอดรท้อนรนาคาญ ดท้านสาธารณสทุขและ

สวิสี่งแวดลท้อม
2. หลปักกนรและเหตทุผล

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก เปปนสส่วนงานทสสี่มสอนานาจ
หนท้าทสสี่โดยตรงในการดผู้แลดท้านการสาธารณสทุขและสวิสี่งแวดลท้อมใหท้แกส่
ประชาชน ตามพระราชบวัญญวัตวิการสาธารณสทุข พ.ศ. 2535 ซจึสี่งมส่ทุง
เนท้นการบรวิการใหท้ประชาชนอยส่ผู้ในสภาพสวิสี่งแวดลท้อมทสสี่ดสเอพนั้อตส่อการ
ดนารงชสววิตไดท้อยส่างปกตวิสทุข ดวังนวันั้น เมพสี่อมสกรณสการแจท้งเรพสี่องราวหรพอรท้อง
ททุกขห์อวันมสลวักษณะทสสี่เกสสี่ยวขท้องกวับสภาพสวิสี่งแวดลท้อมทสสี่มสเหตทุเดพอดรท้อน
รนาคาญ เชส่น กลวิสี่นเหมปน เสสยงดวัง องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 
จจึงมสหนท้าทสสี่เรส่งดนาเนวินการตรวจสอบและแกท้ไขเหตทุเดพอดรท้อนรนาคาญ
นวันั้น เพพสี่อแกท้ไขปวัญหาใหท้ประชาชนโดยเรปว
3. วปัตถทุประสงคห์

1.  เพพสี่อรวับแจท้งปวัญหาความเดพอดรท้อนของประชาชนในพพนั้นทสสี่เกสสี่ยว
กวับเหตทุเดพอดรท้อนรนาคาญตามพระราชบวัญญวัตวิการสาธารณสทุข พ.ศ. 

2535 และจะไดท้แกท้ไขปวัญหาไดท้อยส่างถผู้กตท้องรวดเรปว
2.  เพพสี่อเปปนการบรวิการประชาชนใหท้อยส่ผู้ในสภาพแวดลท้อมทสสี่ดส

เสมอ
3.  เพพสี่อเปปนการกนาหนดขวันั้นตอนการดนาเนวินงานของเจท้าหนท้าทสสี่

4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต
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รวับแจท้งเรพสี่องรท้องเรสยน/รท้องททุกขห์เกสสี่ยวกวับเหตทุเดพอดรท้อนรนาคาญ 
จากประชาชนในพพนั้นทสสี่องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1.  จวัดทนาคนาสวัสี่งแตส่งตวันั้งเจท้าหนท้าทสสี่ผท้ผู้รวับผวิดชอบดนาเนวินการเกสสี่ยวกวับ
เหตทุเดพอดรท้อนรนาคาญ

๒.  เผยแพรส่ประชาสวัมพวันธห์ใหท้ประชาชนทราบชส่องทางในการ
แจท้งเหตทุเดพอดรท้อนรนาคาญ

3.  รวับแจท้งโดยตรงหรพอรวับเรพสี่องผส่านศผู้นยห์รวับเรพสี่องราวรท้องททุกขห์
ขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

4.  ดนาเนวินการออกตรวจพพนั้นทสสี่เรพสี่องรท้องเรสยน/รท้องททุกขห์ และนนา
เรพสี่องเสนอตส่อคณะผท้ผู้บรวิหารพวิจารณาสวัสี่งการเจท้าหนท้าทสสี่ผท้ผู้เกสสี่ยวขท้อง เพพสี่อ
แกท้ไขปวัญหาตามความจนาเปปนและเรส่งดส่วน

5.  แจท้งผลการดนาเนวินการใหท้ผท้ผู้รท้องทราบภายใน 15 ววัน นวับแตส่
ววันรวับแจท้ง
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
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1. มสสถวิตวิรวับแจท้งเรพสี่องรท้องเรสยน/รท้องททุกขห์ เหตทุเดพอดรท้อนรนาคาญ 
ทนาใหท้เหปนวส่าประชาชนไดท้มสสส่วนรส่วมในการสอดสส่องดผู้แลสวังคมและ
การอยส่ผู้รส่วมกวัน แสดงใหท้เหปนถจึงการเปวิดโอกาสใหท้ประชาชนมสสส่วนรส่วม
ในการสอดสส่องดผู้แลการดนาเนวินงานขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล
ดอนรวก

2. สามารถดนาเนวินการแกท้ไขเหตทุเดพอดรท้อนรนาคาญตามทสสี่
ประชาชนแจท้งเหตทุหรพอรท้องเรสยน/รท้องททุกขห์

3. ออกตรวจสอบแกท้ไขและแจท้งผลการดนาเนวินการใหท้ผท้ผู้รท้องเรสยน
ทราบภายใน 15 ววัน
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1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
โครงการองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกเคลพสี่อนทสสี่

2. หลปักกนรและเหตทุผล
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก เปปนหนส่วยงานภาครวัฐทสสี่เนท้น

การใหท้บรวิการประชาชน และมสเปท้าหมายใหท้มสการบรวิการประชาชนใน
ดท้านตส่างๆ ทสสี่อยส่ผู้ในอนานาจหนท้าทสสี่ดท้วยความรวดเรปว มสประสวิทธวิภาพ 
และเกวิดประโยชนห์ตส่อประชาชนผท้ผู้รวับบรวิการโดยตรง โดยถพอวส่า
ประชาชนเปปนศผู้นยห์กลางทสสี่จะไดท้รวับการบรวิการอยส่างสะดวกรวดเรปว
และลดภาระของประชาชนเปปนสนาควัญ

ดวังนวันั้น เพพสี่อใหท้การดนาเนวินงานดท้านบรวิการประชาชนเปปนไปอยส่าง
ตส่อเนพสี่ องและเปปนการใหท้บรวิการในเชวิงรทุก           จจึงไดท้จวัดทนาโครงการ
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกเคลพสี่อนทสสี่ เพพสี่อสนารวจความตท้องการ
ของประชาชนตามครวัวเรพอนวส่าตท้องการใหท้องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล
ดอนรวกดนาเนวินการใหท้บรวิการในดท้านใดบท้าง และใหท้บรวิการงานดท้าน
ตส่างๆ ซจึสี่งอยส่ผู้ในอนานาจหนท้าทสสี่ อาจดนาเนวินการดท้วยตนเองหรพอรส่วมมพอ
กวับองคห์กรเอกชนโดยเนท้นใหท้บรวิการฟรสแกส่ประชาชน หรพอหากจนาเปปน
ตท้องควิดวส่าบรวิการกปใหท้ควิดในอวัตราถผู้กทสสี่สทุด เพพสี่อใหท้ประชาชนเดพอดรท้อน
นท้อยทสสี่สทุดรส่วมกวับการประชทุมเวทสประชาคมทนาแผนพวัฒนาชทุมชน
3. วปัตถทุประสงคห์

1. เพพสี่ออนานวยความสะดวกแกส่ประชาชนโดยไมส่ตท้องเดวินทางมา
รวับบรวิการ ณ สนานวักงานองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ซจึสี่งอาจ
เสสยคส่าใชท้จส่ายหรพอเสสยเวลาเพวิสี่มขจึนั้น
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2. เพพสี่อรวับทราบปวัญหาความเดพอดรท้อนของประชาชนในพพนั้นทสสี่ 
และจะไดท้แกท้ไขปวัญหาไดท้อยส่างถผู้กตท้องหรพอนนามาเปปนขท้อมผู้ลในการทนา
แผนงาน โครงการแกท้ไขปวัญหาตส่อไป

3. เพพสี่อเสรวิมสรท้างความสวัมพวันธห์อวันดสระหวส่างบทุคลากรของ
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกกวับประชาชนในพพนั้นทสสี่
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

 นนางานบรวิการในหนท้าทสสี่ของททุกสส่วนงานขององคห์การบรวิหารสส่วน
ตนาบลดอนรวก ออกไปใหท้บรวิการแกส่ประชาชนหมทุนเวสยนชทุมชนตส่างๆ 
ในเขตองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกทวันั้งหมด รส่วมกวับการประชทุม
เวทสประชาคมทนาแผนพวัฒนาชทุมชน
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1. จวัดทนารส่างโครงการเสนอคณะผท้ผู้บรวิหารพวิจารณาอนทุมวัตวิ
2. จวัดหางบประมาณเพพสี่อสนวับสนทุนโครงการใหท้บรรลทุผลตามเปท้า

หมาย
3. ประสานงานกวับททุกกอง ททุกฝส่าย เพพสี่อควัดเลพอกกวิจกรรมและ

งานในหนท้าทสสี่ทสสี่จะนนาไปใหท้บรวิการแกส่ประชาชนในเขตองคห์การบรวิหาร
สส่วนตนาบลดอนรวก

4. กนาหนดสถานทสสี่ ววัน เวลา ในการออกใหท้บรวิการเคลพสี่อนทสสี่ 
5. ประสานงานกวับททุกสส่วนงาน
6. ประชาสวัมพวันธห์ใหท้ประชาชนทราบลส่วงหนท้าทางเสสยงตามสาย 

และรถประชาสวัมพวันธห์เคลพสี่อนทสสี่
7. นนากวิจกรรมงานในหนท้าทสสี่ออกบรวิการประชาชน
8. ประเมวินผลการปฏวิบวัตวิงาน

7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร
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4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
๑๐,๐๐๐ บาท

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
1. มสสถวิตวิจนานวนประชาชนททุกชทุมชนทสสี่อยส่ผู้ในเขตองคห์การบรวิหาร

สส่วนตนาบลดอนรวก ซจึสี่งไดท้เขท้ารส่วมโครงการ ไดท้รวับบรวิการทสสี่สะดวก 
รวดเรปว พรท้อมทวันั้งไดท้รวับทราบนโยบายตส่างๆ ขององคห์การบรวิหารสส่วน
ตนาบลดอนรวก อยส่างทวัสี่วถจึง

2. ประชาชนททุกชทุมชนทสสี่อยส่ผู้ในเขตองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล
ดอนรวก มสโอกาสไดท้แสดงความควิดเหปนโดยมสเจท้าหนท้าทสสี่ขององคห์การ
บรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกรส่วมรวับฟวังทวันั้งในเรพสี่องการดนาเนวินงานของ
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก และความตท้องการดท้าน
สาธารณผู้ปโภคของประชาชน
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๓.๓  กนรสส่งเสรวิมใหท้ประชนชนมทสส่วนรส่วมบรวิหนรกวิจกนรของ
องคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิที่น
1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร

มาตรการแตส่งตวันั้งคณะกรรมการสนวับสนทุนการจวัดทนาแผนพวัฒนาทท้อง
ถวิสี่นขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
2. หลปักกนรและเหตทุผล

ตามระเบสยบกระทรวงมหาดไทย วส่าดท้วยการจวัดทนาแผนพวัฒนา
องคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่น พ.ศ. 2548 แกท้ไขเพวิสี่มเตวิม (ฉบวับทสสี่ ๒) 

พ.ศ.2559 หมวด 1 องคห์กรจวัดทนาแผนพวัฒนา ขท้อ 7 (2) และขท้อ 9 

กนาหนดใหท้มสองคห์กรและโครงสรท้างขององคห์กรจวัดทนาแผนพวัฒนาของ
องคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่นในรผู้ปของคณะกรรมการ

ดวังนวันั้น เพพสี่อใหท้องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ในฐานะ
องคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่นรผู้ปแบบองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอน
รวก  มสองคห์กรในการจวัดทนาแผนพวัฒนาตามระเบสยบกระทรวง
มหาดไทย วส่าดท้วยการจวัดทนาแผนพวัฒนาขององคห์กรปกครองสส่วนทท้อง
ถวิสี่น พ.ศ. 2548 แกท้ไขเพวิสี่มเตวิม (ฉบวับทสสี่ ๒) พ.ศ.2559 องคห์การบรวิหาร
สส่วนตนาบลดอนรวก จจึงแตส่งตวันั้งคณะกรรมการสนวับสนทุนการจวัดทนาแผน
พวัฒนาองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ขจึนั้น
3. วปัตถทุประสงคห์
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เพพสี่อสส่งเสรวิมใหท้บทุคลากรขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
และตวัวแทนประชาชนจากททุกภาคสส่วนไดท้มสสส่วนรส่วมและแสดงความ
ควิดเหปนในการจวัดทนารส่างแผนยทุทธศาสตรห์การพวัฒนาองคห์การบรวิหาร
สส่วนตนาบลดอนรวก และแผนพวัฒนาสสสี่ปส องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล
ดอนรวก ใหท้สอดคลท้องกวับประเดปนหลวักการพวัฒนาทสสี่ประชาคม และ
คณะกรรมการพวัฒนาองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก กนาหนดดท้วย
ความถผู้กตท้อง โปรส่งใส และสทุจรวิต
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

คณะกรรมการสนวับสนทุนการจวัดทนาแผนพวัฒนาทท้องถวิสี่น  จนานวน  
14  คน
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1. จวัดประชทุมคณะกรรมการชทุมชน เพพสี่อควัดเลพอกผท้ผู้แทนประชาคม
2. เสนอรายชพสี่อผท้ผู้แทนประชาคมตส่อองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล

ดอนรวก
3. แตส่งตวันั้งคณะกรรมการสนวับสนทุนการจวัดทนาแผนพวัฒนาทท้องถวิสี่น

7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร
 4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
งานววิเคราะหห์นโยบายและแผน สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหาร

สส่วนตนาบลดอนรวก
10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
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องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  มสคณะกรรมการสนวับสนทุน
การจวัดทนาแผนพวัฒนาองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  เพพสี่อเปปน
องคห์กรในการยกรส่างหรพอจวัดทนารส่างแผนยทุทธศาสตรห์การพวัฒนา
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  และรส่างแผนพวัฒนาสสสี่ปส องคห์การ
บรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  เพพสี่อใชท้เปปนแผนพวัฒนาในการพวัฒนา
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  ความตท้องการของประชาคมและ
ชทุมชนในเขตองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก             ดท้วยความ
ถผู้กตท้อง โปรส่งใส สทุจรวิต และใหท้ความสนาควัญในการตส่อตท้านการททุจรวิต

1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
โครงการการสนวับสนทุนการจวัดทนาแผนชทุมชน หมส่ผู้บท้านและระดวับ

ตนาบล
2. หลปักกนรและเหตทุผล

 ตามทสสี่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสส่งเสรวิมการปกครองทท้อง
ถวิสี่น มสนโยบายในการบผู้รณาการกระบวนการทนางานรส่วมกวันของททุก
ภาคสส่วนทสสี่เกสสี่ยวขท้องในการสส่งเสรวิมสนวับสนทุนใหท้ททุกหมส่ผู้บท้าน/ชทุมชน มส
กระบวนการจวัดทนา ทบทวน ปรวับปรทุงแผนชทุมชน เพพสี่อพวัฒนาคทุณภาพ
แผนชทุมชน และสนวับสนทุนใหท้หนส่วยงานภาครวัฐ องคห์กรปกครองสส่วน
ทท้องถวิสี่น นนาแผนชทุมชนสส่ผู้การปฏวิบวัตวิซจึสี่งเปปนกลไกสนาควัญในการสส่งเสรวิม
การมสสส่วนรส่วมในการพวัฒนาชทุมชนและทท้องถวิสี่นของประชาชน องคห์การ
บรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกไดท้ดนาเนวินการจวัดโครงการประชทุม
ประชาคมแผนแมส่บทชทุมชน เพพสี่อนนามาบรรจทุไวท้ในแผนพวัฒนาสสสี่ปส ของ
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ประจนาปส  พ.ศ. 2561 - 2564 

รวมถจึงการนนาเขท้าบรรจทุไวท้ในรส่างขท้อบวัญญวัตวิงบประมาณขององคห์การ
บรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก  จจึงไดท้จวัดใหท้มสโครงการการสนวับสนทุนการ
จวัดทนาแผนชทุมชน หมส่ผู้บท้านและระดวับตนาบลขจึนั้น เพพสี่อจวัดเกปบขท้อมผู้ลพพนั้น
ฐานในการจวัดทนาแผนชทุมชนและวางแผนพวัฒนาทท้องถวิสี่น และรวับทราบ
ปวัญหาและความตท้องการทสสี่แทท้จรวิงของประชาชน
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3. วปัตถทุประสงคห์
1. เพพสี่อจวัดเกปบขท้อมผู้ลพพนั้นฐานทสสี่เปปนมาตรฐานสามารถนนาไปใชท้

ประโยชนห์ในการจวัดทนาแผนชทุมชนและวางแผนพวัฒนาทท้องถวิสี่น
2. เพพสี่อระดมความควิดเหปนและกนาหนดแนวทางการแกท้ไขปวัญหา

ของผท้ผู้นนาชทุมชน
3. เพพสี่อใหท้ไดท้แผนงานโครงการของชทุมชน นนามาบรรจทุไวท้ในแผน

พวัฒนาสสสี่ปส ขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
4. เพพสี่อรวับทราบปวัญหาและความตท้องการทสสี่แทท้จรวิงของประชาชน
5. เพพสี่อฝจึกใหท้ประชาชนไดท้รส่วมกระบวนการ รส่วมควิด รส่วมทนา รส่วม

แกท้ปวัญหา และสส่งเสรวิมระบอบประชาธวิปไตยแบบมสสส่วนรส่วม
6. เพพสี่อใหท้ประชาชนมสสส่วนรส่วมในการปท้องกวันและปราบปราม

การททุจรวิต การปฏวิบวัตวิราชการขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

จวัดเกปบขท้อมผู้ลพพนั้นฐานชทุมชน และจวัดใหท้มสประชทุมเวทสประชาคม 
จนานวน  ๕  หมส่ผู้บท้าน ในเขตองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 
สนาหรวับใหท้ประชาชนไดท้แสดงความควิดเหปนใหท้ไดท้มาซจึสี่งแผนงานของ
ชทุมชน เพพสี่อนนามาบรรจทุไวท้ในแผนพวัฒนาสสสี่ปส ขององคห์การบรวิหารสส่วน
ตนาบลดอนรวก 
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1. เสนอขออนทุมวัตวิโครงการ
2. ประสานชทุมชนเพพสี่อควัดเลพอกผท้ผู้จวัดเกปบขท้อมผู้ลพพนั้นฐาน
3. ประสานววิทยากร และหนส่วยงานทสสี่เกสสี่ยวขท้อง
4. จวัดประชทุมชสนั้แจงทนาความเขท้าใจ
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5. ดนาเนวินการจวัดเกปบขท้อมผู้ลพพนั้นฐาน , ตรวจสอบขท้อมผู้ล , ทนาการ
บวันทจึกและประมวลผลขท้อมผู้ล

6. จวัดประชทุมผท้ผู้นนาชทุมชนและเวทสประชาคมตามตารางทสสี่กนาหนด
7. จวัดประชทุมเพพสี่อพวิจารณารส่างแผนชทุมชน
8. จวัดทนาแผนชทุมชนเพพสี่อสส่งใหท้สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วน

ตนาบลดอนรวก
9. ประเมวินผล และรายงานผลใหท้ผท้ผู้บรวิหารทราบ

7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร
4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
2 ๐,๐๐๐ บาท

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
1. มสขท้อมผู้ลพพนั้นฐานชทุมชนทสสี่ไดท้มาตรฐานสนาหรวับใชท้ในการวางแผน

พวัฒนาชทุมชนและพวัฒนาทท้องถวิสี่น
2.  ไดท้รวับทราบปวัญหาและความตท้องการทสสี่แทท้จรวิงของประชาชน

ในแตส่ละชทุมชน
3.  ไดท้แผนงานโครงการของชทุมชน เพพสี่อนนามาบรรจทุไวท้ในแผน

พวัฒนาสสสี่ปส องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล
ดอนรวก

4.  ประชาชนไดท้แสดงความควิดเหปนและรส่วมกวันแกท้ไขปวัญหาของ
ชทุมชน

5.  ประชาชนไดท้เขท้ามามสสส่วนรส่วมในการตวัดสวินใจตามระบอบ
ประชาธวิปไตย



-90-

6.  ประชาชนไดท้มสสส่วนรส่วมในการปท้องกวันและปราบปรามการ
ททุจรวิตการปฏวิบวัตวิราชการขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 

1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
มาตรการแตส่งตวันั้งตวัวแทนประชาชนเปปนคณะกรรมการตรวจรวับ

การจท้าง
2. หลปักกนรและเหตทุผล

ตามทสสี่ องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ไดท้ดนาเนวินการตามขท้อ
บวัญญวัตวิงบประมาณรายจส่ายประจนาปส ในดท้านการจวัดซพนั้อ จวัดจท้างของ
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ในรอบปส งบประมาณ และสส่งเสรวิม
ใหท้ภาคประชาชน (ประชาคม)ไดท้มสสส่วนรส่วมอยส่างแขปงขวันกวับมาตรการ
การปท้องกวันการททุจรวิตในองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 
3. วปัตถทุประสงคห์
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เพพสี่อเปปนกลไกภาคประชาชนโดยววิธสผส่านการประชาคม ในการมส
สส่วนรส่วมกวับองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล           ดอนรวกอยส่างแขปงขวัน 
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ไดท้มสกฎหมาย ระเบสยบ ขท้อบวังควับ 
กนาหนดใหท้ภาคประชาชนและสส่งเสรวิมกลไกภาคประชาชน โดยววิธส
ผส่านการประชาคม ใหท้มสสส่วนรส่วมอยส่างแขปงขวันกวับมาตรการการ
ปท้องกวันการททุจรวิตในองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

ตวัวแทนประชาคมหมส่ผู้บท้านทวันั้ง ๕ หมส่ผู้บท้าน
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

ในเขตองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ทวันั้ง  ๕ หมส่ผู้บท้าน
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1. สส่งเสรวิมกลไกภาคประชาชน โดยผส่านการประชาคม ใหท้มส
สส่วนรส่วมกวับองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล           ดอนรวกอยส่างแขปงขวัน 
สนาหรวับการทนางานขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ไดท้มส
กฎหมายระเบสยบ ขท้อบวังควับ กนาหนดใหท้ภาคประชาสวังคม (ตวัวแทน
ประชาคม) ตท้องไปมสสส่วนเกสสี่ยวขท้องกวับองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอน
รวก           ในหลายๆ สส่วน เชส่น ใหท้ตวัวแทนประชาคมมสสส่วนรส่วมเปปน
กรรมการตามระเบสยบกระทรวงมหาดไทย วส่าดท้วยการพวัสดทุ เชส่น เปปน
กรรมการเปวิดซองสอบราคา เปปนกรรมการพวิจารณาผลการประกวด
ราคา เปปนคณะกรรมการตรวจรวับพวัสดทุเปปนกรรมการตรวจการจท้าง 
ฯลฯ

2. มสการฝจึกอบรมตวัวแทนประชาคมใหท้มสความรท้ผู้ความเขท้าใจเรพสี่อง
ระเบสยบกระทรวงมหาดไทยวส่าดท้วยการพวัสดทุ เพพสี่อเรสยนรท้ผู้ทนาความ
เขท้าใจระเบสยบตส่างๆ จะไดท้ปฏวิบวัตวิไดท้อยส่างถผู้กตท้อง
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)
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8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
สนานวักงานปลวัดและกองคลวังองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
1. ภาคประชาชนมสสส่วนรส่วมในการดนาเนวินงานและตรวจสอบ

การดนาเนวินงานขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
2. ภาคประชาชนทราบและตระหนวักถจึงสวิทธวิ หนท้าทสสี่และบทบาท

ในการมสสส่วนรส่วมและตรวจสอบการดนาเนวินงานของหนส่วยงานทท้องถวิสี่น
ของตนเอง
มวิตวิททที่  ๔  กนรเสรวิมสรท้นงและปรปับปรทุงกลไกในกนรตรวจสอบ
กนรปฏวิบปัตวิรนชกนรขององคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิที่น

๔.๑ มทกนรจปัดวนงระบบและรนยงนนกนรควบคทุมภนยในตนมททที่
คณะกรรมกนรตรวจเงวินแผส่นดวินกนนหนด

1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
กวิจกรรมจวัดทนาแผนการตรวจสอบภายในประจนาปส

2. หลปักกนรและเหตทุผล
การตรวจสอบภายในเปปนปวัจจวัยสนาควัญทสสี่จะชส่วยใหท้การดนาเนวิน

งานตามภารกวิจขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก เปปนไปอยส่างมส
ประสวิทธวิภาพและประสวิทธวิผล ทวันั้งยวังชส่วยปท้องกวันและลดความเสสสี่ยง
จากการดนาเนวินงานผวิดพลาดและลดความเสสยหายทสสี่อาจเกวิดขจึนั้น ซจึสี่ง
การตรวจสอบภายในนวันั้นยวังถพอเปปนสส่วนประกอบสนาควัญทสสี่แทรกอยส่ผู้ใน
การปฏวิบวัตวิงานตามปกตวิ ซจึสี่งจะตท้องมสการกระทนาอยส่างเปปนขวันั้นตอนทสสี่ถผู้ก
ตท้องตามระเบสยบ และกฎหมายทสสี่กนาหนด โดยผท้ผู้บรวิหารสามารถนนา
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แผนการตรวจสอบภายในมาใชท้โดยรวมเปปนสส่วนหนจึสี่งของ
กระบวนการบรวิหาร เพพสี่อใหท้สามารถบรรลทุววัตถทุประสงคห์ของการ
ดนาเนวินงาน อสกทวันั้งยวังเปปนแนวทางการปฏวิบวัตวิงานซจึสี่งเปปนแนวทางการ
ตรวจสอบภายในทสสี่ชวัดเจน ดวังนวันั้น การจวัดทนาแผนการตรวจสอบภายใน
อยส่างมสมาตรฐานประกอบกวับมสระเบสยบ ขท้อบวังควับ ตลอดจนกฎหมาย
ตส่างๆ ทสสี่เกสสี่ยวขท้องจะทนาใหท้การปฏวิบวัตวิงานขององคห์การบรวิหารสส่วน
ตนาบลดอนรวก เปปนไปอยส่างถผู้กตท้องและเปปนไปตามววัตถทุประสงคห์ของ
ทางราชการ 
3. วปัตถทุประสงคห์

1. เพพสี่อจวัดวางระบบการควบคทุมภายในตามระเบสยบ คตง. วส่า
ดท้วยการกนาหนดมาตรฐานควบคทุมภายใน พ.ศ. 2544

2. เพพสี่อพวิสผู้จนห์ความถผู้กตท้องและเชพสี่อถพอไดท้ของขท้อมผู้ลและตวัวเลข
ตส่างๆ ทางดท้านการบวัญชส และดท้านอพสี่นๆ ทสสี่เกสสี่ยวขท้อง

3. เพพสี่อตรวจสอบการปฏวิบวัตวิงานของหนส่วยรวับตรวจวส่าเปปนไป
ตามกฎหมาย ระเบสยบ ขท้อบวังควับ คนาสวัสี่ง มตวิ
คณะรวัฐมนตรส และนโยบายทสสี่กนาหนด

4. เพพสี่อตรวจสอบหาระบบการควบคทุมภายในของหนส่วยรวับตรวจ
วส่าเพสยงพอ และเหมาะสม

5. เพพสี่อเปปนหลวักประกวันการใชท้และระววังทรวัพยห์สวินตส่างๆ ของสส่วน
ราชการเปปนไปอยส่างเหมาะสม 
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

1. บทุคลากรมสความรท้ผู้ความเขท้าใจในการปฏวิบวัตวิงานเพพสี่อใหท้เกวิด
ประสวิทธวิภาพสผู้งสทุด

2. ลดโอกาสความผวิดพลาด ปท้องกวันและลดความเสสสี่ยงตส่อการ
ปฏวิบวัตวิงาน
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร
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องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1. จวัดทนาแผนปฏวิบวัตวิงานตรวจสอบภายใน
2.  ตรวจสอบความถผู้กตท้องและเชพสี่อถพอไดท้ของขท้อมผู้ลและตวัวเลข

ตส่างๆ ดท้วยเทคนวิค และววิธสการตรวจสอบทสสี่ยอมรวับโดยทวัสี่วไป ปรวิมาณ
มากนท้อยตามความจนาเปปนและเหมาะสม โดยคนานจึงถจึงประสวิทธวิภาพ
ของระบบการควบคทุมภายในและความสนาควัญของเรพสี่องทสสี่ตรวจสอบ 
รวมทวันั้งววิเคราะหห์และประเมวินผลการบรวิหารและการปฏวิบวัตวิงานของ
หนส่วยรวับตรวจ

3.  ตรวจสอบการปฏวิบวัตวิงานเกสสี่ยวกวับการบรวิหารงบประมาณ 
การเงวิน การพวัสดทุและทรวัพยห์สวิน รวมทวันั้งการบรวิหารงานดท้านอพสี่นๆ ของ
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ใหท้เปปนไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบสยบ ขท้อบวังควับ คนาสวัสี่ง และมตวิคณะรวัฐมนตรสตลอดจนตรวจสอบ
ระบบการดผู้แลรวักษา และความปลอดภวัยของทรวัพยห์สวิน และการใชท้
ทรวัพยากรททุกประเภท วส่าเปปนไปโดยมสประสวิทธวิภาพ ประสวิทธวิผล และ
ประหยวัด

4.  สอบทานระบบการปฏวิบวัตวิงานตามมาตรฐาน และ/หรพอ 
ระเบสยบ ขท้อบวังควับ คนาสวัสี่งทสสี่ทางราชการกนาหนด เพพสี่อใหท้มวัสี่นใจไดท้วส่า
สามารถนนาไปสส่ผู้การปฏวิบวัตวิงานทสสี่ตรงตามววัตถทุประสงคห์และสอดคลท้อง
กวับนโยบาย

5. รายงานผลการตรวจสอบและตวิดตามประเมวินผล
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

ภายในเดพอนกวันยายนของททุกปส
8. งบประมนณดนนเนวินกนร

ไมส่ใชท้งบประมาณ
9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
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สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์

1.  บทุคลากรมสความเขท้าใจและปฏวิบวัตวิตามกฎหมาย ระเบสยบ ขท้อ
บวังควับ โดยมส่ทุงผลสวัมฤทธวิ ธิ์ของงานมากขจึนั้น

2.  ความเสสสี่ยงในการเบวิกจส่ายเงวินลดนท้อยลง
3.  การใชท้ทรวัพยากรของสนานวัก/กอง/หนส่วยงาน ทสสี่มสอยส่ผู้อยส่างคท้ทุม

คส่า ประหยวัด

1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
กวิจกรรมการจวัดทนารายงานการควบคทุมภายใน

2. หลปักกนรและเหตทุผล
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 ตามระเบสยบคณะกรรมการตรวจเงวินแผส่นดวิน วส่าดท้วยการ
กนาหนดมาตรฐานการควบคทุมภายใน พ.ศ. 2544 กนาหนดใหท้หนส่วยรวับ
ตรวจตวิดตามประเมวินผลการควบคทุมภายในทสสี่ไดท้กนาหนดไวท้ รายงาน
ตส่อผท้ผู้กนากวับดผู้แลและคณะกรรมการตรวจเงวินแผส่นดวินอยส่างนท้อยปสละ
หนจึสี่งครวันั้ง ภายในเกท้าสวิบววันนวับจากววันสวินั้นปส งบประมาณ

 ดวังนวันั้น เพพสี่อใหท้การปฏวิบวัตวิถผู้กตท้องและเปปนไปตามทสสี่ระเบสยบ
กนาหนด องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก จจึงไดท้มสการจวัดทนาและ
รายงานการควบคทุมภายในตามทสสี่คณะกรรมการตรวจเงวินแผส่นดวิน
กนาหนด เปปนประจนาททุกปส
3. วปัตถทุประสงคห์

1.  เพพสี่อตวิดตามและประเมวินผลการควบคทุมภายใน ระดวับ
องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

2.  เพพสี่อสรทุปรายงานผลการประเมวินผลการควบคทุมภายในใหท้
นายกองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ทราบตามแบบทสสี่ระเบสยบ
กนาหนด

3.  เพพสี่อรายงานการตวิดตามและประเมวินผลการควบคทุมภายใน
ตส่อผท้ผู้กนากวับดผู้แลและคณะกรรมการตรวจเงวินแผส่นดวินตามกนาหนด
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

สส่วนราชการททุกสส่วนขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1.  แตส่งตวันั้งคณะกรรมการตวิดตามและประเมวินผลการควบคทุม
ภายใน ระดวับองคห์กร

2.  แตส่งตวันั้งคณะกรรมการตวิดตามและประเมวินผลการควบคทุม
ภายใน ระดวับหนส่วยงานยส่อย
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3.  ผท้ผู้บรวิหารมสหนวังสพอแจท้งใหท้ททุกสส่วนราชการตวิดตามและ
ประเมวินผลการควบคทุมภายใน

4.  คณะกรรมการตวิดตามและประเมวินผลการควบคทุมภายใน 
ระดวับหนส่วยงานยส่อย ดนาเนวินการประเมวินองคห์ประกอบตามแบบ ปย.1

และประเมวินผลการปรวับปรทุงการควบคทุมภายในตามแบบ ปย.2

5.  คณะกรรมการตวิดตามและประเมวินผลการควบคทุมภายใน
ระดวับองคห์กร ดนาเนวินการรวบรวม เพพสี่อจวัดทนารายงานการควบคทุม
ภายใน ตามระเบสยบ ขท้อ 6 ระดวับองคห์กร และนนาเสนอผท้ผู้บรวิหาร พรท้อม
จวัดสส่งรายงานใหท้ผท้ผู้กนากวับดผู้แลและคณะกรรมการตรวจเงวินแผส่นดวิน
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

ภายในเกท้าสวิบววันนวับจากววันสวินั้นปส งบประมาณของททุกปส
8. งบประมนณดนนเนวินกนร

ไมส่ใชท้งบประมาณ
9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ

สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
1.  บทุคลากรมสความรท้ผู้ความเขท้าใจในการปฏวิบวัตวิงานเพพสี่อใหท้เกวิด

ประสวิทธวิภาพสผู้งสทุด
2.  ลดโอกาสความผวิดพลาด ปท้องกวันและลดความเสสสี่ยงตส่อการ

ปฏวิบวัตวิงาน
3.  เกวิดประโยชนห์สผู้งสทุดตส่อองคห์กรและประชาชนโดยรวม
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1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
กวิจกรรมการตวิดตามประเมวินผลการควบคทุมภายใน

2. หลปักกนรและเหตทุผล
 ตามระเบสยบคณะกรรมการตรวจเงวินแผส่นดวิน วส่าดท้วยการ

กนาหนดมาตรฐานการควบคทุมภายใน พ.ศ. 2544 กนาหนดใหท้องคห์การ
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บรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก ในฐานะหนส่วยรวับตรวจจวัดวางระบบ
ควบคทุมภายในโดยใชท้มาตรฐานการควบคทุมภายในเปปนแนวทางหรพอ
เครพสี่องมพอในการบรวิหารจวัดการความเสสสี่ยงทสสี่เกวิดจากการดนาเนวิน
กวิจกรรม หรพอโครงการตส่างๆ ของหนส่วยรวับตรวจ และรายงานการ
ประเมวินผลการควบคทุมภายในตส่อคณะกรรมการตรวจเงวินแผส่นดวิน ผท้ผู้
กนากวับดผู้แลอยส่างนท้อยปสละหนจึสี่งครวันั้ง ภายในเกท้าสวิบววันนวับจากววันสวินั้น
ปส งบประมาณ โดยมสววัตถทุประสงคห์เพพสี่อสรท้างความมวัสี่นใจอยส่างสมเหตทุสม
ผลวส่าการดนาเนวินงานของหนส่วยรวับตรวจจะบรรลทุววัตถทุประสงคห์ของการ
ควบคทุมภายในดท้านประสวิทธวิผลและประสวิทธวิภาพของการดนาเนวินงาน
และการใชท้ทรวัพยากร ซจึสี่งรวมถจึงการดผู้แลรวักษาทรวัพยห์สวิน การปท้องกวัน
หรพอลดความผวิดพลาด ความเสสยหายการรวัสี่วไหล การสวินั้นเปลพอง หรพอ
การททุจรวิตในหนส่วยรวับตรวจ ดท้านความเชพสี่อถพอไดท้ของรายงานทางการ
เงวิน และดท้านการปฏวิบวัตวิตามกฎหมาย ระเบสยบ ขท้อบวังควับ และมตวิคณะ
รวัฐมนตรสการดนาเนวินการจวัดวางระบบควบคทุมภายใน เพพสี่อนนาความ
เสสสี่ยงทสสี่มสหรพอคาดวส่าจะมสและจวัดใหท้มสกวิจกรรมการควบคทุมทสสี่มส
ประสวิทธวิภาพและประสวิทธวิผลเพพสี่อปท้องกวันหรพอลดความเสสยหาย ความ
ผวิดพลาดทสสี่อาจเกวิดขจึนั้น และใหท้สามารถบรรลทุตามววัตถทุประสงคห์ของการ
ควบคทุมภายใน จจึงไดท้กนาหนดมาตรการการตวิดตามประเมวินผลการ
ควบคทุมภายใน
3. วปัตถทุประสงคห์

1.  เพพสี่อใหท้สส่วนราชการทสสี่รวับผวิดชอบจวัดทนาและนนาแผนการ
ปรวับปรทุงหรพอบรวิหารจวัดการความเสสสี่ยงไปดนาเนวินการเพพสี่อควบคทุมลด
ความเสสสี่ยง ในการปท้องกวันหรพอลดความผวิดพลาด ความเสสยหาย การ
รวัสี่วไหล การสวินั้นเปลพอง หรพอการททุจรวิตในหนส่วยรวับตรวจ

2.  เพพสี่อใหท้มสการตวิดตามประเมวินผลการปฏวิบวัตวิตามแผนการ
ปรวับปรทุงหรพอบรวิหารจวัดการความเสสสี่ยงระบบควบคทุมภายในของสส่วน
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ราชการทสสี่รวับผวิดชอบ และรายงานผลตส่อคณะกรรมการตรวจเงวินแผส่น
ดวิน ผท้ผู้กนากวับดผู้แลภายในเวลาทสสี่กนาหนด

3.  เพพสี่อเปปนการเสรวิมสรท้างและปรวับปรทุงกลไกการควบคทุม
ภายในใหท้เกวิดประสวิทธวิภาพและมสประสวิทธวิผล
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

สส่วนราชการททุกสส่วนขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1.  แตส่งตวันั้งคณะทนางานตวิดตามประเมวินผลการควบคทุมภายใน
ตามระเบสยบคณะกรรมการตรวจเงวินแผส่นดวินวส่าดท้วยการกนาหนด
มาตรฐานการควบคทุมภายใน พ.ศ. 2544 ขท้อ 6

2.  ประชทุมคณะทนางานเพพสี่อปรวับปรทุงพวัฒนาระบบการควบคทุม
ภายในอยส่างตส่อเนพสี่ องเพพสี่อใหท้การปฏวิบวัตวิตามภารกวิจและตามนโยบาย
ของรวัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพวัฒนาองคห์การบรวิหาร
สส่วนตนาบลดอนรวก เปปนไปอยส่างมสประสวิทธวิภาพและประสวิทธวิผล

3.  การรวบรวมผลการตวิดตามและประเมวินผลการควบคทุม
ภายในใหท้คณะทนางานฯ เพพสี่อสรทุปขท้อมผู้ล

4.  รายงานผลการปฏวิบวัตวิงาน ความควิดเหปนและอทุปสรรคตส่างๆ 
ใหท้นายกองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบล            ดอนรวก ทราบ
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
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สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์

1.  สส่วนราชการทสสี่รวับผวิดชอบมสการนนาแผนการปรวับปรทุงการ
ควบคทุมภายในไปดนาเนวินการบรวิหารจวัดการความเสสสี่ยง

2.  มสการตวิดตามผลการปฏวิบวัตวิตามแผนการปรวับปรทุงการ
ควบคทุมภายใน

3. แกท้ไข มสการรายงานการตวิดตามประเมวินผลการควบคทุม
ภายในตส่อคณะกรรมการตรวจเงวินแผส่นดวิน ผท้ผู้กนากวับดผู้แลภายในเวลาทสสี่
กนาหนด
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๔.๒ กนรสนปับสนทุนใหท้ภนคประชนชนมทสส่วนรส่วมตรวจสอบกนร
ปฏวิบปัตวิหรรือกนรบรวิหนรรนชกนรตนมชส่องทนงททที่สนมนรถดนนเนวิน
กนรไดท้

1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
กวิจกรรมการรายงานผลการใชท้จส่ายเงวินใหท้ประชาชนทราบ

2. หลปักกนรและเหตทุผล
การปฏวิบวัตวิงานดท้านการคลวังเปปนการทนางานทสสี่ตท้องอาศวัยระเบสยบ

กฎหมาย หนวังสพอสวัสี่งการ ตลอดจนมตวิคณะรวัฐมนตรสววิธสการทนางานตท้อง
อยส่ผู้ในกรอบ และตท้องมสระบบการบรวิการทสสี่รวดเรปว ถผู้กตท้อง ประชาชน
หรพอผท้ผู้รวับบรวิการเกวิดความพจึงพอใจสรท้างความสะดวกใหท้แกส่ประชาชน
มากทสสี่สทุดถผู้กตท้องทวันั้งระเบสยบกฎหมาย ขท้อเทปจจรวิง ไมส่มสขท้อผวิดพลาด
บรวิการดท้วยความเสมอภาคกวันไมส่เลพอกปฏวิบวัตวิเสรวิมสรท้างความโปรส่งใส
ในการปฏวิบวัตวิงาน การบรวิหารการเงวินการคลวังเกวิดความโปรส่งใสไมส่
เกวิดการททุจรวิตคอรห์รวัปชวันมสการทนางานมสกระบวนการทสสี่โปรส่งใส 
สามารถตรวจสอบไดท้ รายงานการเงวินจากหนส่วยงานภายในและ
ภายนอกไมส่พบขท้อบกพรส่องมสกระบวนการทางการคลวังทสสี่เปวิ ดเผยขท้อมผู้ล
อพสี่นตส่อประชาชน
3. วปัตถทุประสงคห์

1.  เพพสี่อใหท้เกวิดความโปรส่งใสสามารถตรวจสอบไดท้
2.  การใชท้งบประมาณอยส่างคท้ทุมคส่าและเปวิดโอกาสใหท้ประชาชน

สามารถซวักถามและตรวจสอบไดท้
3.  ปฏวิบวัตวิงานถผู้กตท้องตามระเบสยบทสสี่เกสสี่ยวขท้อง
4.  ในการบรวิหารจวัดการตท้องทนาอยส่างเปวิดเผยสามารถตรวจสอบ

ไดท้ จจึงตท้องมสการปรวับปรทุงแกท้ไขการทนางานขององคห์กรใหท้มสความ
โปรส่งใส สามารถเปวิดเผยขท้อมผู้ลขส่าวสาร เปวิดโอกาสใหท้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถผู้กตท้องไดท้
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4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต
ประชาชนในเขตองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร
ทสสี่ทนาการองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 

6. ววิธทดนนเนวินกนร
จวัดทนางบแสดงฐานะการเงวินและงบอพสี่นๆ ตามระเบสยบกระทรวง

มหาดไทยวส่าดท้วยการรวับเงวิน การเบวิกจส่ายเงวิน การฝากเงวิน การเกปบ
รวักษาเงวิน และการตรวจเงวินขององคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่น พ.ศ. 

2547 และทสสี่แกท้ไขเพวิสี่มเตวิม โดยเปวิดเผยเพพสี่อใหท้ประชาชนทราบ ณ 
ทสสี่ทนาการองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกภายในเกท้าสวิบววันนวับแตส่
ววันสวินั้นปส  และจวัดทนารายงานแสดงผลการดนาเนวินงานตามทสสี่กรมสส่ง
เสรวิมการปกครองทท้องถวิสี่นกนาหนด เพพสี่อนนาเสนอผท้ผู้บรวิหารทท้องถวิสี่น และ
ประกาศสนาเนารายงานดวังกลส่าวโดยเปวิดเผยเพพสี่อใหท้ประชาชนทราบ
ททุกสามเดพอน
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
กองคลวังองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
1.  มสการพวัฒนาการบรวิหารดท้านการเงวินการคลวังและงบ

ประมาณอยส่างมสประสวิทธวิภาพ
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2.  มสการเบวิกจส่ายถผู้กตท้อง รวดเรปว เกวิดความประหยวัด
3.  มสการเสรวิมสรท้างการมสสส่วนรส่วมของประชาชนในพพนั้นทสสี่หรพอ

ผท้ผู้รวับบรวิการ

๔.๓  กนรสส่งเสรวิมบทบนทกนรตรวจสอบของสภนทท้องถวิที่น
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1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
กวิจกรรมสส่งเสรวิมสมาชวิกสภาทท้องถวิสี่นใหท้มสบทบาทในการตรวจ

สอบการปฏวิบวัตวิงานของฝส่ายบรวิหาร
2. หลปักกนรและเหตทุผล

การสส่งเสรวิมสมาชวิกสภาทท้องถวิสี่นใหท้มสบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏวิบวัตวิงานของฝส่ายบรวิหาร เปปนกลไกสนาควัญทสสี่ใชท้สนาหรวับตวิดตาม 
ตรวจสอบ ประเมวินผลการปฏวิบวัตวิงานของฝส่ายบรวิหาร ซจึสี่งอนานาจใน
การบรวิหารปวัจจทุบวันองคห์กรปกครองสส่วนทท้องถวิสี่นมสอวิสระเตปมทสสี่ในการ
ดนาเนวินงาน มสงบประมาณเปปนของตนเอง แตส่ถจึงแมท้จะเปปนอวิสระ สส่วน
กลางกปจะคอยควบคทุมดผู้แลการดนาเนวินงานตส่างๆ ขององคห์กรปกครอง
สส่วนทท้องถวิสี่นใหท้เปปนไปดท้วยความเรสยบรท้อยและถผู้กตท้อง เพพสี่อกนาหนด
แนวทางการพวัฒนารส่วมกวัน นอกจากจะทนาใหท้องคห์การบรวิหารสส่วน
ตนาบลดอนรวกมสบรรยากาศการทนางานแบบมสสส่วนรส่วมและมส
ประสวิทธวิภาพ ยวังสรท้างความนส่าเชพสี่อถพอใหท้กวับองคห์กร สามารถนนาไปสส่ผู้
ความโปรส่งใสขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกและลดการ
ททุจรวิต

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก จจึงไดท้ดนาเนวินกวิจกรรมสส่ง
เสรวิมสมาชวิกสภาทท้องถวิสี่นใหท้มสบทบาทในการตรวจสอบการปฏวิบวัตวิงาน
ของฝส่ายบรวิหารขจึนั้น เพพสี่อกนาหนดบทบาทของสมาชวิกสภาทท้องถวิสี่นในการ
เปปนหนส่วยตรวจสอบ โดยใหท้สมาชวิกสภารส่วมเปปนคณะกรรมการใน
การดนาเนวินงานขององคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวกเพพสี่อใหท้การ
ปฏวิบวัตวิงานโปรส่งใสและสามารถตรวจสอบไดท้อสกทวันั้งยวังเปปนการชส่วยลด
ปวัญหาการททุจรวิตไดท้
3. วปัตถทุประสงคห์

1.  เพพสี่อเปปนกลไกสนาหรวับตรวจสอบ ตวิดตาม และประเมวินผลการ
ปฏวิบวัตวิงานของฝส่ายบรวิหาร
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2.  เพพสี่อใหท้เกวิดความโปรส่งใสและลดการททุจรวิต สามารถตรวจ
สอบไดท้

3.  สมาชวิกสภาทท้องถวิสี่นเขท้าใจบทบาท หนท้าทสสี่ของตนเองมากขจึนั้น
4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต

สมาชวิกสภาองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร

องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 
6. ววิธทดนนเนวินกนร

1.  จวัดทนาคส่ผู้มพอระเบสยบกฎหมายทสสี่เกสสี่ยวขท้องเพพสี่อใหท้สมาชวิกสภา
ทท้องถวิสี่นใชท้สนาหรวับการประชทุม

2.  แตส่งตวันั้งสมาชวิกสภาทท้องถวิสี่นเปปนคณะกรรมการตรวจสอบการ
ดนาเนวินการตส่างๆ เชส่น การจวัดซพนั้อ จวัดจท้างโครงการตส่างๆ การแปรญวัตตวิ
รส่างขท้อบวัญญวัตวิประจนาปส  การตรวจรายงานการประชทุม การตวิดตามและ
ประเมวินผลแผนพวัฒนา ฯลฯ

3.  สมาชวิกสภาทท้องถวิสี่นตวันั้งกระทท้ผู้ถามการบรวิหารงานในการ
ประชทุมสภาองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก
7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร

4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
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1.  สมาชวิกสภาทท้องถวิสี่นเขท้าใจบทบาทหนท้าทสสี่ และรส่วมตรวจสอบ
การปฏวิบวัตวิงานของฝส่ายบรวิหาร

2.  การปฏวิบวัตวิงานตส่างๆ มสความโปรส่งใส ตรวจสอบไดท้
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๔.๔ เสรวิมพลปังกนรมทสส่วนรส่วมของชทุมชน(community) และ
บสู่รณนกนรททุกภนคสส่วนเพรืที่อตส่อตท้นนกนรททุจรวิต

1. ชรืที่อโครงกนร/กวิจกรรม/มนตรกนร
กวิจกรรมการตวิดปท้ายประชาสวัมพวันธห์กรณสพบเหปนการททุจรวิต

2. หลปักกนรและเหตทุผล
ปวัญหาการททุจรวิตทสสี่เกวิดขจึนั้นในหนส่วยงานภาครวัฐไดท้สส่งผลเสสยหาย

กวับประเทศชาตวิอยส่างมาก จนาเปปนทสสี่ททุกภาคสส่วนในสวังคมจะตท้อง
ตระหนวักและรส่วมกวันแกท้ไขจวัดการปวัญหา โดยการเขท้าไปมสสส่วนรส่วม
เปปนเครพอขส่ายในการขวับเคลพสี่อนตส่างๆ ใหท้เกวิดการเฝท้าระววัง ปท้องปราม
การททุจรวิต ในรผู้ปแบบการกระตท้ทุนใหท้ททุกภาคสส่วนในจวังหววัดไดท้ตระหนวัก
ถจึงปวัญหาการททุจรวิตคอรห์รวัปชวันและมสสส่วนรส่วมในการปท้องกวันและปราบ
ปรามการททุจรวิต
3. วปัตถทุประสงคห์

1.  เพพสี่อใหท้ประชาชนมสสส่วนรส่วมในการปท้องกวันการททุจรวิต
2.  เพพสี่อแสดงเจตนารมณห์ในการแกท้ไขปวัญหาการททุจรวิต

4. เปท้ นหมนย/ผลผลวิต
ประชาชนในเขตองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

5. พรืนนททที่ดนนเนวินกนร
ในเขตพพนั้นทสสี่องคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก 

6. ววิธทดนนเนวินกนร
1.  ขออนทุมวัตวิจวัดทนาปท้ายประชาสวัมพวันธห์
2.  ปวิดประกาศประชาสวัมพวันธห์ในเขตพพนั้นทสสี่องคห์การบรวิหารสส่วน

ตนาบลดอนรวก
๓. จวัดเจท้าหนท้าทสสี่รวับผวิดชอบรวับแจท้งเหตทุทางโทรศวัพทห์
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4.  บวันทจึกเรพสี่องรท้องเรสยน รท้องททุกขห์
5.  เสนอผท้ผู้บรวิหารพวิจารณาสวัสี่งการ
6.  ดนาเนวินการปรวับปรทุงแกท้ไขเรพสี่องทสสี่ไดท้รวับการรท้องเรสยน

7. ระยะเวลนดนนเนวินกนร
4 ปส   (พ.ศ. 25 ๖ 1 – 2564)

8. งบประมนณดนนเนวินกนร
ไมส่ใชท้งบประมาณ

9. ผท้สู่รปับผวิดชอบ
สนานวักงานปลวัดองคห์การบรวิหารสส่วนตนาบลดอนรวก

10. ตปัวชทนวปัด/ผลลปัพธห์
1.  จนานวนเรพสี่องรท้องเรสยนเกสสี่ยวกวับการททุจรวิต
2.  นนาเรพสี่องทสสี่ไดท้รวับการรท้องเรสยนไปดนาเนวินการแกท้ไข ปรวับปรทุง
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