
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน  

ต าบลดอนพุทรา 

๒.หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

          การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอยา่งยั่งยนืและสามารถก้าวพ้นวิกฤตของโลกทีม่า
กับกระแสโลกาภิวัฒน์  มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ  ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

           จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารสว่นต าบลดอนพุทราจึงเหน็ความส าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ท า
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

๓.วัตถุประสงค์ 

          ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา มีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

          ๓.๒ เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 

          ๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ผูบ้รหิาร สมาชิกสภา พนกังานองค์การบริหารสว่นต าบลและพนกังานจา้งองค์การบริหารสว่นต าบล
ดอนพุทรา 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
         องค์การบริหารสว่นต าบลดอนพุทรา 



๖.วิธีด าเนินการ 

          จัดให้มีการก าหนดมาตรการ สง่เสริมการปฏิบตังิานตามประมวลจริยธรรม แบง่เปน็ ๓ แนวทางคือ 

  ๖ .๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนพุทราบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

  ๖ .๒ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
หรือท าบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  

  ๖ .๓ การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  

๗.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

          (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

๘.งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  

๙.ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติงาน  

 ๑๐ .๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาให้จิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 

๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล 
          เนือ่งจากองค์การบริหารสว่นต าบลดอนพุทรา มีฐานะเป็นนติบิคุคล มีอ านาจหนา้ท่ีในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทราจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
         เพ่ือให้เปน็ไปตามพระราชบัญญตัเิทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้
การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสีย
ทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และผลประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
ประกอบกัน 
              ดงันัน้ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดมาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทราทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค์ 
            ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
            ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
            ๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
พุทราที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ .ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
 



๕. พื้นที่ด าเนินการ 
             องค์การบริหารสว่นต าบลดอนพุทรา 

๖. วิธีด าเนินการ 
           ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

           ๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนพุทรา ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็น
ต้น 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1– ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
             ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
            กองคลัง องค์การบริหารสว่นต าบลดอนพุทรา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
            ๑๐.๑ ผลผลิต 

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
            ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๒. หลักการและเหตุผล 
            การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีให้กับผูใ้ตบ้งัคับบญัชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว  ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
             ดงันัน้ การด าเนินการของหนว่ยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันตอ่สถานการณ์ท่ี
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
ซึ่งเป็นหลักในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓. วัตถุประสงค์ 
            เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารสว่นต าบลดอนพุทรา ภายใตก้รอบอ านาจหนา้ท่ีตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

๔. เป้าหมาย 
           คณะผูบ้รหิาร  ปลดัองค์การบริหารสว่นส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล หรือหัวหนา้
ส่วนราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารสว่นต าบลดอนพุทรา 

๖. วิธีด าเนินการ 
            ๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
            ๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่ง 
            ๖.๓ ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
            ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 256๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
            ไม่ใช้งบประมาณ 



๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            ส่วนราชการทุกส่วน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ

อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

๑.ชื่อโครงการ: มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

๒.หลักการและเหตุผล 

 กลไกการก ากับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต  ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ช.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา จึงได้จัดท ามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3.วัตถุประสงค ์

 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา  

6.วิธีด าเนินการ 

 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  

 -การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

 -การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 

 -การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  

 



8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกส านัก /กอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทราจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

๑. ชื่อโครงการ: มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรามีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่ง
สามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตัวเอง  

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  

 3.2เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา  

6.วิธีการด าเนินการ 

 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  

 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา  

 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

 6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนพุทราให้ผู้ได้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้
ตรงกับความต้องการ 

๗.งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

๘. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา  

 



๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนพุทรา ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา  โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

๑.ชื่อโครงการ: มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ดอนพุทรา” 

2.หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืน ๆ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูล
ที่ส าคัญ ๆของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทราของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนพุทรา ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  

 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามรถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

 พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา  

6.วิธีด าเนินการ 

 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของอบต.ดอนพุทรา ในชุมชนหมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้

ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอการเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ประกาศผ่านเว็ปไซด์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลดอนพุทรา 
-  



7.ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  

8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดช่องทาง/ขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและรายงานผล 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทราเป็นหน่วยบริการสาธารณะ ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบ

องค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นให้
ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  
             การแสดงความคิดเหน็ของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรงุบริการให้ดียิง่ข้ึน 
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการทีมีความเท่าเทียมและโปร่งใส  

๓. วัตถุประสงค ์
          ๓.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            มีช่องทางและก าหนดขัน้ตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา 

๖. วิธีด าเนินการ 
            จัดท าขัน้ตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ไดแ้ก่  

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ  บริเวณจุดให้บริการผู้ป่วย ศูนย์บริการสาธารณสุของคารบริ
หารส่วนต าบลดอนพุทรา 

- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา 
- ผ่าน facebookศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
             ตลุาคม ๒๕๖1 – กันยายน ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
             ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนพุทรา 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
              ประชาชนไดท้ราบขัน้ตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเหน็ผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 


