


ค ำน ำ 
 

   การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจ
ถึงกรอบ แนวทาง เพ่ือแปลงไปสู่การปฏิบัติ การด าเนินงานด้านป้องกันการทุจริต และยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้
ท างานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจ
ในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล  อีกทั้งยังเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่
ในการบริหารราชการโดยมิชอบ 
    ดังนั้น  คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ จึงหวังเป็นอย่างว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ฉบับนี้ จะสร้างความ
ตระหนักให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต และใช้แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ และสร้างจิตส านึก ปลูกฝัง ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
น าไปปฏิบัติงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 

 

ส่วนที่ ๑ 
 

บทน ำ 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 มีค าสั่ งแบ่งโครงสร้างของ อบต.ถ่อนนาลับ
ชัดเจน คลอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และ 
สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่
ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน 

W1 บุคลากร อบต.ยังขาด ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบในการบริหารงาน 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ
การให้บริการของ อบต.ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่ อบต.ไม่สามารถตอบสนองด าเนินการ
ให้ได้ทุกอย่าง S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการจัดท า

แผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการอื่น 

S3 มี ค าสั่ งแบ่ งงานหรือการมอบอ านาจการ
บริหารงานตามล าดับชั้น 

W3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพหรือค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต
ประจ าวันในอัตราสูง S4 ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้

กรอบของกฎหมาย 
W4 ประชาชนดื่มสุราเป็นจ านวนมาก ส่งเสริมเสียต่อ

สุขภาพ 
S5 มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในต าบล W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้ท าให้

การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
S6 สภา อบต.สามารถออกข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้

กรอบกฎหมาย 
W6 บุคลากรมีน้อย ท าให้ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง 

ในขณะที่ภารกิจมากขึ้น ท าให้เกิดการท างานไม่มี
ความต่อเนื่อง  S7 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจ

และก าลังงบประมาณ 

S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

W7 ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

W8 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ท า
ให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

W9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน และ
ความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น 

S10 มี เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ฯลฯ 

S11 มีพื้นที่ขนาดต าบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร 
และดูแลอย่างทั่วถึง 

W11 ปัญหาหมอกควันในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

S12 เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการได้
อย่างรวดเร็ว 

W12 งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 

S13 สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์
เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W13 ระบบข้อมู ล ไม่ เป็ นปั จจุบั น  หรือไม่ ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S14 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 

W14 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

S15 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

W15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางศาสนา  

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและอนุรักษ์ 
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

S17 ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

W17 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ท าการเกษตร 
ต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติซึ่ งบางครั้งไม่
เพียงพอ 

S18   กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่ เข้มแข็ง และมีการ
ท างานในระบบของเครือข่าย 
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โอกำส (Opportunity) ภัยคุกคำม (Threat) 

O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 

T1 อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บาง
ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 

O2 แนวโน้มของรายได้ที่ ได้ รับจัดสรรมากขึ้น 
ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บ
รายได้เองของ อบต. 

T2 การให้ความอิสระ อบต.จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ 
ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วน
ภูมิภาค ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

O3 มีอ่างเก็บน้ าหนองขวาง ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งท้องเที่ยวได้ 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจท่ีถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

O4 ก ฎ ห ม าย ก ระ จ าย อ าน าจ ฯ  เอื้ อ ต่ อ ก าร
บริหารงานของ อบต. 

T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพ
ต่ าผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ า 

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น T5 ปัญหาแรงงานภาคการเกษตร 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มี
ความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจากแหล่ง
งานรองรับไม่เพียงพอ 

O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้
เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
และประชาชนในต าบล 

T7 ประชาชนส่ง บุตร – หลาน ไปเรียนต่างจังหวัด ท า
ให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายสูง 

O8 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัยเรียน 
ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ้งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 

T8 ภัยธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนมีน้ าท่วม ฤดูแล้งมีภัยแล้ง
ขาดน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

O9 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุมทัง้
พื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีใน
เรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 

T9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการ
จัดสรรงบประมาณของ อบต.  
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โอกำส (Opportunity) ภัยคุกคำม (Threat) 

O10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพ
ติ ด ต า ม น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล  จั ง ห วั ด 
แ ล ะ อ า เภ อ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ น โย บ าย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ของ อบต. 

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่
เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

T11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

O11 น า ข้ อ มู ล จ า ก า ร จั ด ท า เว ที ป ร ะ ช า ค ม  
จัดท าโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง 
ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาพ้ืนท่ี และไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและของภาครัฐ 

O12 มีความสามัคคีของคนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันใช้สันติวิธีเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

T13 ขาดความรู้ความเข้าใจเรืองประชาคมอาเซียน และ
ภาษาต่างประเทศ 

O13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นท า
ให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 
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2.หลักกำรและเหตุผล 
   รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด 
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศโดยรวม 
   นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง 
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร 
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วน  ท าให้การ
บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่ง  ไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  คณะผู้บริหารหรือข้าราชการ  พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อ
ไปในทางที่ เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษณะที่ เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
   จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมา 
    ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลอดทุจริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดน้อยถอยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทุกๆ 
ต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับ หลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อย่างแน่นอน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์หรือการเป็นต้นแบบในด้านการป้องกันการทุจริตเพ่ือจะขยายผลไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 
 

วัตถุประสงค์... 
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3.วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
๑. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
๒. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ปฏิบัติราชการโดยยึด 

หลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติ             

มิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

๔. เพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ 
ชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 

๕. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
 จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 

4.เป้ำหมำย 
๑. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ตลอดจน

ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุก
ฝ่าย 

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

๓. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

๔. องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

๕. องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 

5.ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
๑. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลถ่อนนาลับ   มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
๒.ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน

ต าบลถ่อนนาลับ 
๓.มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสใน 

การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔.สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
๕.พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
๖.องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการเป็น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต 
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ส่วนที่ ๒ 
 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ป ี
(พ.ศ.2561-2564)  

 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำย
เหตุ งบประมำณ  

(บำท) 
งบประมำณ  

(บำท) 
งบประมำณ  

(บำท) 
งบประมำณ  

(บำท) 
๑.การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต 

๑.๑ สร้างจิต
ส านักและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรท้ัง
ข้าราชการ
การเมือง ฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝายสภา
ท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(1.1.1)๑.โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิก สภา และ
พนักงานส่วนต าบล 
(2) โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง 
(1.1.2)3.มาตรการ ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของ อบต. 
(1.1.3)4.มาตรการ “การ
จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
5.กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

50,000 
 
 
 

20,000 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 

20,000 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

50,000 
 
 
 

20,000 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

50,000 
 
 
 

20,000 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

 รวม 2 มำตรกำร 1 กิจกรรม 
2  โครงกำร 

70,000 70,000 70,000 70,000  

 ๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและสร้าง
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

(1.2.2) 1.บริการประชาชน
นอกสถานท่ีในการจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องท่ี ฯ 
2.โครงการท้องถิ่นไทย รวม
ใจภักดิ์ รักษ์พื้นท่ีสีเขียว 
เพื่อลดภาวะโลกร้อน 
(1.2.3)3.โครงการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริฯต าบล 
ถ่อนนาลับ 
5.โครงการปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้ 

30,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 

30,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 

30,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 

30,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 

 

 รวม .......5...โครงกำร 170,000 170,000 170,000 170,000  
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ป ี
(พ.ศ.2561-2564) 

..................................... 
 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำย
เหตุ งบประมำณ  

(บำท) 
งบประมำณ  

(บำท) 
งบประมำณ  

(บำท) 
งบประมำณ  

(บำท) 
๑.การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 
(ต่อ) 

๑.๓ การปลูก
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

(1.3.1)1.โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบล
ถ่อนนาลับ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง” 
(1.3.3)2.โครงการ บวชเณรภาคฤดู
ร้อน 
 
 

50,000 
 
 

25,000 
 

50,000 
 
 

25,000 

50,000 
 
 

25,000 

50,000 
 
 

25,000 

 

 รวม ......2...โครงกำร 75,000 75,000 75,000 75,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 9 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ป ี
(พ.ศ.2561-2564) 

..................................... 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำย
เหตุ 

งบประมำณ  
(บำท) 

งบประมำณ  
(บำท) 

งบประมำณ  
(บำท) 

งบประมำณ  
(บำท) 

๒.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

๑.กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

0 0 
 

0 
 

0 
 

ไม่ใช้
งบประ
มาณ 

 รวม 1 กิจกรรม 0 0 0 0  

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

(2.2.1)๑.มาตรการ ออกค าสั่งของ
นายก อบต. ปลัด อบต. และ 
หัวหน้าสว่นราชการ 
(2.2.1)2.กิจกรรมการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
(2.2.2)3. กิจกรรม ควบคุมการเบิก
เงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
(2.2.2)4.กิจกรรมการพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสด ุ
(2.2.2)5.กิจกรรมสร้างความโปร่ง
ในในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
(2.2.2)6.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 
(2.2.3)7.โครงการจ้างส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
(2.2.3)8.กิจกรรมใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการ 
(2.2.3)9. มาตรการ การยกระดับ
คุณภาพการบรกิารประชาชน 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประ
มาณ 
 
 
ไม่ใช้
งบประ
มาณ 

 รวม 2 มำตรกำร 6 กิจกรรม 
1 โครงกำร 

0 0 0 0  

 ๒.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ที่ให้เป็น
ตามหลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

(2.3.1)1.กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
 (2.3.2)2.มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏบิัติราชการ 
(2.3.2)3. มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก อบต. ปลัด 
อบต. และหวัหนา้ส่วนราชการ 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 ไม่ใช้
งบประ
มาณ 
 
ไม่ใช้
งบประ
มาณ 
 
 
 

 รวม 2 มำตรกำร 1 กิจกรรม 
0 โครงกำร 

0 0 0 0  



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 10 

 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำย
เหตุ 

งบประมำณ  
(บำท) 

งบประมำณ  
(บำท) 

งบประมำณ  
(บำท) 

งบประมำณ  
(บำท) 

๒.การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
(ต่อ) 

๒.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ ์

(2.4.1)1.กิจกรรมมอบ
ประกาศนียบัตรแก่สตรีดีเด่น  
(2.4.2)2.กิจกรรมยกย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หนว่ยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้ารว่ม
ในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(2.4.3) 3.กิจกรรมมอบเชิดชูเกยีรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5,000 
 

5,000 
 
 
 
 

15,000 

5,000 
 

5,000 
 
 
 
 

15,000 

5,000 
 

5,000 
 
 
 
 

15,000 

5,000 
 

5,000 
 
 
 
 

15,000 

ไม่ใช้
งบประ
มาณ 

 รวม 3 กิจกรรม 25,000 25,000 25,000 25,000  
 ๒.5 มาตรการจัดการ

ในกรณีได้ทราบรับแจ้ง
หรือพบการทุจริต 

(2.5.1) 1.การจัดท าข้องตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ อบต.ถ่อนนาลับ
(2.5.2)2.มาตรการ ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประ
มาณ 
 
 
 
 
 

 รวม 1 มำตรกำร  1 กิจกรรม 0 0 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 11 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ป ี
(พ.ศ.2561-2564) 

..................................... 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำย
เหตุ 

งบประมำณ  
(บำท) 

งบประมำณ  
(บำท) 

งบประมำณ  
(บำท) 

งบประมำณ  
(บำท) 

๓.การส่งเสริม
การมีบทบาท
และการมี
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ การให้
ความรู้และ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่
ของ อปท. ได้ทุก
ขั้นตอน 

 (3.1.1) 1.โครงการอบรมให้
ความรู้ตามพระราชบญัญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
(3.1.2)2.กิจกรรม การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การ
คลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ 
อบต. และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกบัการเงินการคลัง 
(3.1.3)3.มาตรการ การจัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. แบบหลาย
ช่องทาง 
(3.1.3)4.โครงการจัดท าวารสาร 
หรือสื่อประชาสัมพันธ์ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อน
นาลับ 

20,000 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

20,000 
 

 

20,000 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

20,000 
 
 
 

 

20,000 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

20,000 
 
 
 

 

20,000 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 

20,000 
 

 

 

 รวม 2  โครงกำร   1 กิจกรรม    
1 มำตรกำร 

40,000 40,000 40,000 40,000  

 3.2 รับฟังความ
คิดเห็น การรับ
และตอบสนอง
เร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

(3.2.1)1.กิจกรรม ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 (3.2.1)2.กิจกรรม การ
ด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุก ร้องเรียน 
 (3.2.2) 3.โครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน 
(3.2.3) 4.กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

20,000 
 

0 
 

50,000 
 

0 
 
 
 
 

20,000 
 

0 
 

50,000 
 

0 
 
 
 

20,000 
 

0 
 

50,000 
 

0 
 
 
 

20,000 
 

0 
 

50,000 
 

0 
 
 
 

 

 รวม 3 กิจกรรม  1 โครงกำร   70,000 70,000 70,000 70,000  
 3.3 ส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ของ อปท. 

(3.3.1)1.มาตรการการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(3.3.2) 2.กิจกรรม การแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมหมูบ่้านเข้า
ร่วมเป็นกรรมการในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
(3.3.3)3.กิจกรรมประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ อบต. 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 
 
 

0 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม 1 มำตรกำร  2 กิจกรรม 0 0 0 0  



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 12 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ป ี
(พ.ศ.2561-2564) 

..................................... 

มิต ิ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ งบประมำณ  
(บำท) 

งบประมำณ  
(บำท) 

งบประมำณ  
(บำท) 

งบประมำณ  
(บำท) 

๔.การส่งเสริม
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบลการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบการควบคุม
ภายใน ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
ก าหนด  

(4.1.1.)1.โครงการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 
(4.1.2)2.กิจกรรมการ
ตรวจสอบ/ติดตามประเมินผล
ควบคุมภายใน 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 รวม 1 กิจกรรม 1 โครงกำร  0 0 0 0  

 4.2 การ
สนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัต ิหรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

(4.2.2)1.กิจกรรมการยายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
(4.2.3)2.กิจกรรมจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 
(4.2.3)3.โครงการอบรม
กรรมการตรวจงานจา้ง 
 

0 
 
 

0 
 
 

20,000 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

20,000 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

20,000 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

20,000 
 
 

 

 รวม 2 กิจกรรม  1 โครงกำร 20,000 20,000 20,000 20,000  

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

(4.3.1)1.กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
(4.3.2)2.กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏบิัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่น
ต าบล 

100,000 
 
 
- 

100,000 
 
 
- 

100,000 
 
 
- 

100,000 
 
 
- 

 

 รวม 2 กิจกรรม 0 0 0 0  

 4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทกุ
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

(4.4.1)1. มาตรการ เฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 
(4.4.1)2.กิจกรรมติดป้าย
ประชาสัมพันธก์รณีพบการ
ทุจริต 
(4.4.2)3.มาตรการ การ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต 
 

 
0 
 
 

10,000 
 

0 

 
0 
 
 

10,000 
 

0 

 
0 
 
 

10,000 
 

0 

 
0 
 
 

10,000 
 

0 

 

 รวม 2 มำตรกำร  1 กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000  
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ส่วนที่ 3 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 
 
มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
  1.1 การสร้างจิตส านักและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
 
1.ชื่อโครงกำร   ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ถ่อนนาลับ  
 
2.หลักกำรและเหตุผล 
    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวล
จริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาด
ไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง 
กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กร
นั้นๆ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน ป.ป.ช. ตาม
โครงการส่งเสริม ท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้านการป้องกันการ
ทุจริต ปี พ.ศ. 25xx    และเพ่ือเป็น การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท า
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา        และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ถ่อนนาลับ  ดังกล่าวนี้ขึ้น 
 
 3. วัตถุประสงค ์ 
   3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
   3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก ่ประชาชน  
   3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
   3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 4. เป้ำหมำย  
   ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ    
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
   องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร  
   จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ถ่อนนาลับ โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตส านึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที ่ในบางโอกาส  
 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร    
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
    ขออนุมัติงบประมาณ 30,000 บาท /ป ี
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ตัวช้ีวัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  ประเมินความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70         
    ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  เกิดจิตส านึก
ที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักกำรและเหตุผล 

 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วย
ความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงาน
อ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันในองค์กร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุด
ความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้าง
ระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
4. เป้ำหมำย 
 พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
5. ระยะเวลำ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวัน
และส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 
7. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
 ก าหนด 
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   1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงกำร :   มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล”   
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ถ่อนนาลับ  พ.ศ. 2560  โดยก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง  วินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก  ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลัก 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 
11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
    3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
   3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
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    3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคมตามล าดับ  
   3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ทั่วไป  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
     องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
6. วิธีด ำเนินกำร  
   1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
   2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
   4 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2560-2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 9. ผู้รับผิดชอบ  
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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   1.1.3  สร้ำงจิตส ำจักและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
    
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น  วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน  คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้  หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะ ป้องกันการ
ทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบล
ถ่อนนาลับจึงได้ตระหนัก และเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง 
เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้
เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
น าไปเป็นองค์ความรู้ใน การท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริต คอรัปชัน ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ    
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
   1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  

2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. ตรวจสอบความถูกต้อง  

   4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
   6. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
   7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
   8. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
   9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม ให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์      ทบัซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน         แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลถ่อน
นาลับ  เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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4. เป้ำหมำย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  1.2. กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้ำงส ำนึกและตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
 
1. ชือ่โครงกำร     : บริการประชาชนนอกสถานที่ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี
ป้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ประจ าปี   
2. หลักกำรและเหตุผล 
  การจัดเก็บรายได้มีความส าคัญยิ่งต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบล สามารถน ารายได้มาพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน และเป็นการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารท้องถิ่น แต่ประชาชนส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่  
และไม่ให้ความส าคัญต่อการเสียภาษีให้กับท้องถิ่นเท่าท่ีควร 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการช าระภาษีท่ีถูกต้อง ให้แก่ประชาชน 
  2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี และมีความเต็มใจที่จะเสียภาษี 
  3. เพ่ือชี้แจงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเสียภาษีท่ีถูกต้อง 
  4. เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และสามารถน าไปเป็นงบประมาณในการ 
         พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 5. เพื่อสร้างจิตส านึก และสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 6. เป็นการรักษารายได้จากการจัดเก็บภาษีได้ตามกฎหมายก าหนด 
 
4. เป้ำหมำย 
    ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ในเขตต าบลถ่อนนาลับ 
และประชาชนในต าบลข้างเคียงที่มีท่ีดินท ากินในต าบลถ่อนนาลับ จ านวน  1,336 คน 
 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1. จัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการภาษีบ ารุงท้องที่ 
    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย 
           2. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย 
           3. ด าเนินการโดยให้บริการนอกสถานที่ (One Stop Service) ในด้านการจัดเก็บรายได้ตามแผนฯ 
         4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ออกพ้ืนที่ โดยท าการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และวิธีการช าระภาษี 
แต่ละประเภท  ในแต่ละหมู่บ้านที่ออกจัดเก็บภาษี 
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6.สถำนที่ด ำเนินกำร 
           หมู่ที่  1    สถานที่  ศาลาอเนกประสงค์ 
   หมู่ที่  2    สถานที่  ศาลาอเนกประสงค์ 
    หมู่ที่  3    สถานที่  ศาลาอเนกประสงค์ 
    หมู่ที่  4    สถานที่  ศาลาอเนกประสงค์ 
     หมู่ที่  5    สถานที่  ศาลาอเนกประสงค์ 
    หมู่ที่  6    สถานที่  ศาลาอเนกประสงค์ 
    หมู่ที่  7    สถานที่  ศาลาอเนกประสงค์ 
    หมู่ที่  8    สถานที่  ศาลาอเนกประสงค์ 
 
7. งบประมำณ 
  ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25xx  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    
(ค่าใช้สอย)  30,000 บาท/ปี 
    
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  โดยมอบหมายให้     เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้  รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการ 
 
9. ระยะเวลำด ำเนินกำร    
  ภายในเดือน  มกราคม –  เมษายน  ขอทุกป ี 4 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2564) 
 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 10.1. ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการช าระภาษีที่ถูกต้อง 
  10.2. เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี กับ หน่วยงาน (อบต.) 
  10.3. ประชาชนได้รับทราบประโยชน์ที่ได้รับจากการเสียภาษีท่ีถูกต้อง 
  10.4. องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และสามารถ 
   พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลได้มากยิ่งข้ึน 
  10.5. สร้างจิตส านึก และความเต็มใจในการเสียภาษีเป็นไปในแนวทางเดียวกัน                                                                                                                                                                                                    
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1. ชื่อโครงกำร : ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
2.หลักกำรและเหตุผล  
  เพ่ือเป็นการรณรงค์การปลูกป่าและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรน า
อย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนา
ลับ ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้จัดท าโครงการท้องถิ่นไทย รวม ใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่ สี
เขียว ๒. วัตถุประสงค์  
  ๒.๑. เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา กรุณาธิคุณแด่ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจสร้างความร่มเย็นผาสุกแก่พสกนิกรชาวไทย  
  ๒.๒. เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ต าบลถ่อนนาลับ องค์การบริหารส่วนต าบล
ถ่อนนาลับ  
  ๒.๓. เพ่ือรณรงค์การปลูกจิตส านึก และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทุก หมู่เหล่าได้รู้จักโทษของ
การตัดไม้ท าลายป่า โดยให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดปัญหาภาวะ โลกร้อน และเพ่ือบรรเทาปัญหาผลกระทบจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น าท่วม ดินถล่ม ฝน ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ) โดยการปลูกต้นไม้เพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว เพ่ิม ความชุ่มชื่น และเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร  
  ๒.๔. เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการ ด าเนินงานสนองแนวพระ
ราชเสาวนีย์ ในการด าเนินงานปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นการรณรงค์การ ปลูกป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
 
 ๓. เป้ำหมำยโครงกำร  
   3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
   3.2 เพ่ือให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   3.4 เพ่ือให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ
ร่มรื่นในชุมชน 
 
๔. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
   4  ปี (2561-2564)  
 
๕. สถำนที่ด ำเนินกำร  
  เขตพ้ืนที่ว่างเปล่า  เขตป่าชุมชน ในเขตต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
 
 
 
 
 
 



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 26 

 

 
๖. วิธีด ำเนินกำร  
    ๖.๑. จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติโครงการ และเสนอขอความเห็นชอบ โครงการฯ  
   ๖.๒ จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ส าหรับปลูกตามโครงการ  
   ๖.๓. ประชุมชี้แจง ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลถ่อนนาลับ  
     ๖.๔. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ปลูกที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ องค์การบริหาร-
ส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
   ๖.๕. ด าเนินการปลูกตามก าหนดการ  
   ๖.๖. รายงานผลการด าเนินการโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
 
๗. งบประมำณ  
    ๕๐,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน.-)  
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
   องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
   ประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับการพัฒนา และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและผู้สนใจที่จะศึกษา
สิ่งแวดล้อม โดยให้ มนุษย์อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างกลมกลืนสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 
   10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
   10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
   10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ
ร่มรื่นในชุมชน 
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  1.2.3 สร้ำงจิตส ำนึกและตระหนึกในกำรปฏิบัติตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
โครงกำรที่  1 
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
   โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการ
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร 
พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว ทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้น
ให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น โดยเฉพาะประชาชนใน
ชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ  หน้า เป็น
ขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม 
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของ
ชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลถ่อนนาลับ 
  3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการน าผลผลิตแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับคนยากจนในต าบลถ่อนนาลับ  
  3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
  3.4 สามารถน าผลผลิตในครัวเรือนไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ  
  3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
   ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลถ่อนนาลับ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
   องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
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6. วิธีด ำเนินกำร  
   6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
   6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ  
   6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
   6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
   4 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   
   เสนออนุมัติงบประมาณปีละ 50,000.- บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน าผลผลิตแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
   10.4 มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
   10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงกำรที่ 2 
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการ  อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  (อพ.สธ.)  ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
พืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพัน
พันธุกรรมพืช  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และกิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  รวมทั้งสิ้น  8  กิจกรรม  ทาง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  ได้
ร่วมประชุมรับทราบการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา  จากพระราชด าริฯ  และแนวทางที่
ต าบลถ่อนนาลับ  ขอเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  โดยน าพระราชกระแส  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   “ท าอย่างไรให้ชุมชน    ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
และมีการท า DNA Fingerprint ใน ชุมชน”  
 การนี ้ องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  ชุมชน  โรงเรียน  ศาสนาสถาน  ในต าบลถ่อนนาลับ 
เห็นพ้องต้องกันในการร่วมสนองพระราชด าริ  ในโครงการ  อพ.สธ.   โดยด าเนิน “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯต าบลถ่อนนาลับ”  เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรในการพ่ึงตนเอง    สู่เศรษฐกิจพอเพียง     
เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนต าบลถ่อนนาลับ และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
  
3.  วัตถุประสงค์                         
 ๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๒. เพ่ือด าเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวมรวบพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรม อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
 ๓. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ต าบลถ่อนนาลับ 
 
3. กลุ่มเป้ำหมำย                  
   ประชาชนในพื้นท่ี    
 
4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
   ด าเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายและรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร    
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
 
 



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 30 

 

   
6. สถำนที ่
           แหล่งน้ าสาธารณะภายในพ้ืนที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบล 
  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
          ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  20,000.-บาท 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
           ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
  
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ                                    
 ๑. สามารถสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๒. สามารถด าเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมส ารวจ
เก็บรวมรวบพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรม อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
 ๓. สามารถจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ต าบลถ่อนนาลับ 
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โครงกำรที่  4 
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการปลูกผักสวนครัวริมรั้ว  
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
   ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น อัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น 
โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของ โรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก อันเป็นเหตุของปัญหาสุขภาพที่ส าคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหาร
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สาร
ก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี แนวทางในการป้องกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่
ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคใน ครัวเรือน การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็น
หนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์ แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็
เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชน บ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ 
จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  
  3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
  3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการ
ใช้สารเคมี สงเคราะห์ใดๆ  
  3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  4.1 สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง  
  4.2 ประชาชนทั่วไป  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 ขั้นเตรียมการ - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย สมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทาน
เองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ  
  6.2 ขั้นปฏิบัติ - รวบรวมบลอ็กของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผัก
อินทรีย์ เพ่ือให้ สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก - กระตุ้นการ
น าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน - จัดให้มีการน าเสนอ
ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 32 

 

  6.3 ขั้นประเมินผล - การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว - มีการส ารวจ
ความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภค (จ านวน ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ) 
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา - มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการ
ด าเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแก้ไข ร่วมกัน – ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์
พืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก 
 
 7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ขออนุมัติงบประมาณ  20,000 บาท /ป ี
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์  
  10.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง  
  10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  
  10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
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   1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
    1.3.1  สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
โครงกำรที่  1 
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลถ่อนนาลับ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)  
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
    ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน  กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่  ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 
ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก  รูปแบบ นั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ่อนนาลับพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  ให้เด็ก
และเยาวชนต าบลถ่อนนาลับ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะ
เป็นรากฐานที่ ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การ
ยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔๓ ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น
โดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม  มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
 
3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ  
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ ส่วนรวม  
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4. เป้ำหมำย  
  เชิงปริมาณ  : เด็กและเยาวชนที่เรียน และศึกษาในโรงเรียนเขตต าบลถ่อนนาลับ   
  เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
 
5. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน  
  5.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
  5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
   5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  
 
6. พื้นที่ด ำเนินกำร     
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
7. งบประมำณ 
  ขออนุมัติงบประมาณปีละ  50,000 บาท  
 
8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
     4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
  10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
  10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
  10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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    1.3.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะ 
โครงกำรที่  1 
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนิน
ชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ 
จึงมีแนวโน้มในการ ด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหา
ด้วยการพึ่งยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็น
กลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญ ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้
พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชน  มีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ”ช่วงปิดภาคเรียน เป็น
โครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม  คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออก
ทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน 
สังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและ
สุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้
วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก 
น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพ่ือ เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด  
 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีใน หมู่คณะ  
  3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
  3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
  3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม  
  3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลถ่อนนาลับ 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  ณ วัดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
   6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
  6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
  6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
  6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง  
  6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
  6.7 ด าเนินการตามโครงการ  
  6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ระหว่างเดือน เมษายน  ของทุกปี   4ปี (พ.ศ.2564-2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ขออนุมัติงบประมาณปีละ  25,000 บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
  10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
  2.1 แสดงเจตน ำจ ำนงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่  
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยได้ ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ  ก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง  ประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี  โอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน  
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหาย 
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ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ  ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความ
เข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่  ทั่ว
ประเทศต่อไป  
 
3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
  4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
  6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
    ไม่ใช้งบประมาณ  
 
 
 



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 39 

 

 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
   ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

 10.1 ผลผลิต : มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ - มีการ
ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  

         : มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ ์: การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
                    : ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2.2 มำตรฐำนสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
    2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องกำร 
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมำยงำน  
 
มำตรกำรที่ 1 
 
1. ชื่อ มำตรกำร  : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ 
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ  ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า  ด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 60 วรรคห้า ที่ก าหนดให้ํอ านาจในการ
สั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหาร ส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค าสั่งใด หรือ มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค าสั่งนั้น หรือมติของ คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบ
อ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย 
ก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
   3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
   จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย  
   4.1นายกองค์การบริหารมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
    4.2นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   4.3 หัวหน้า ส่วนราชการ ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัด อบต. 
   4.4 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ  
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
    - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต  
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กิจกรรมที่  2 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 25 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 
2547  ข้อ 199 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนถ่อนนาลับ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลถ่อนนาลับ โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ่อนนาลับ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่
ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ่อนนาลับ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
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  6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ พิจารณา
ทบทวนผลการ พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดอุดรธานี  ลงวันที่ 25 เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 
2547   
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ช่วงระยะเวลา   ครั้งที่  1  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  (รอบ 1 เมษายน) 
    ครั้งที่  2  ตั้งแต่ 1 เมษายน -30 กันยายน (รอบ 1 ตุลาคม )  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
   กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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   2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรงเนิ งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุกำรใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด 
 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป”ี 
 
 2. หลักกำรและเหตุผล 
   เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่ เกี่ยวข้อง  
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนาลับ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนาลับ 
 

6. วิธีด ำเนินกำร  
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ที่ตั้งไว้  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ประจ าปีงบประมาณ  วันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน   4 ปี (2561-2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่ เกี่ยวข้อง  
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกัน  
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 47 

 

 
1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
  3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
  3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
  3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
  3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
  4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ  
  6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
  6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
  6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
 



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 48 

 

 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
  10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
  10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 49 

 

 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหา พัสดุ  
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
   10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 50 

 

 
1.ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
ให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 
50 (9) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
เพ่ือให้ ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการ
และกิจกรรม 
 
 3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ด าเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2553 อย่างน้อยจ านวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบล และหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตต าบลถ่อนนาลับ  
 
 
 



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 51 

 

 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
   1. ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   2. ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
   3.ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

4. ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
6. ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
  10.2 ผลลัพธ์    : ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด 
     : การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
   : สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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    2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึง
พอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการ 
ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนา ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่
ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ  พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึง
ต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 60 วรรคห้า ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ  ประชาชน 
การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 
ประกอบกับหนังสือจังหวัดอุดรธานี   ลงวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม  2558 ที่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการ สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบล ของ
ตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือ
เป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมี  
โครงการนี้ขึ้นมา  
 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ  
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึด ประโยชน์สุขของประชาชน  
  3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
  3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด
หรือนอกเขต จังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ครั้ง 
ต่อปี  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  พ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด
หรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
  6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่ก าหนด  
  6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
  6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
  6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
  6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมาณด าเนินการ  
  ขออนุมัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ งบประมาณ 30,000 บาท/ปี  
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 ฉบับ  
  10.2 ผลผลิต    : ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
        : การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งที่ เป็นหนาที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ 
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนผู้มาขอรับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหา
ด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวน
มากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง  ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม 
และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็น
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ  ภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ทีก่ าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราช  กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และ ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 
2558 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม  การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ  
  3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือกระท า
การ ประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  
  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
   
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ  
  6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
  6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว   
  6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
  6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุง 
แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
  
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ  
10.2 ผลผลิต : ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ  
                  : การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
    ด้วยประชาชนในพ้ืนที่ เขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ จึงได้ให้ความส าคัญในการ
สร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้  เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดย
น าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการ บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่ 
แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบ
หรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลด
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือ
การ ตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
ซึ่งจะช่วยให้การบริการของ หน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น  
  6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ ในการด าเนินการ
ให้ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
  6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิด ภายในสถานที่ให้บริการ  
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  6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ  
  6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง  
  6.6 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต์ใช้ในการ ประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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   2.3 มำตรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
    2.3.1  มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำร
ประชำชนรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ทำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ 
อปท.  
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด  ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ  ของประชาชนได้
อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับจึงได้จัดท า
โครงการปรับปรุง กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
  3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับให้สั้นลง  
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลถ่อนนาลับ 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
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6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ   
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติ ราชการ  
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ เจ้าหน้าที ่ 
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
  10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลถ่อนนาลับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและท า
ให้ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ
เป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพ
สังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ  ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนถ่อนนาลับ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
 
4. เป้ำหมำย  
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
    6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองปลัด
องค์การส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปีงบประมาณ (2564-2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกจิกำรประพฤติปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

   2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก
ถึงความ เป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระ
ชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้ พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้
ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศ ที่เจริญแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการ พัฒนาเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ใน
การเชิดชูเกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตร
สตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มี คุณสมบัติ ดังนี้  
   1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 
    2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป  
   3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ
สาธารณสุข สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป  
 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ  
  3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจใน
การบ าเพ็ญตน ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป  
 
4. เป้ำหมำย  
  มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสตรี ดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
  6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
ทราบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละต าบล ด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น
มายังองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
ต าบลภายใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
  6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จ านวน 
1 ครั้ง/ป ีโดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับเป็นประธานในพิธี  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ขออนุมัติงบประมาณ 5,000 บาท/ปี 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
  10.1 ผลผลิต - สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  10.2 ผลลัพธ์ - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
                            - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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    2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงกำร : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
 

2. หลักกำรและเหตุผล  
  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้
การมี คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้าง
แบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู  เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คน
ดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้าง
สังคมแห่งความดี อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่
ความอยู่เย็นเป็นสุข  
 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
  3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
  3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.4 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบาย หนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
   มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 

6. วิธีด ำเนินกำร  
  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  เว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบล สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น  
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  5 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ขออนุมัติงบประมาณ 5,000 บาท/ปี  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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     2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 2. หลักกำรและเหตุผล  
   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการ แก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือ  การบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ  ของประเทศ ท าให้ต้อง
หันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้ว
กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด  
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย 
และที่ส าคัญ สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนา
ลับได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก  การด าเนินชีวิตใน
ครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลถ่อนนาลับ
คัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้
จ่ายลงได้ และ สามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีการ
บริหาร จัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประกอบกับการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดให้สอดคล้องกับ
ปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจน สามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้  อีกทั้งยัง
เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้
ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย  
 
3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจ าศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร  
 
4. สถำนที่ด ำเนินกำร  
  ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  
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5. วิธีด ำเนินกำร  
  5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลถ่อนนาลับ   
   5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าทุกปี  
  5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน  
  5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน  
  5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม  
 
7. งบประมำณด ำเนินกำร  
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท/ป ี 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ  
    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ   อ าเภอบ้านดุง    จังหวัดอุดรธานี  
 
9. ตัวช้ีวัด 
  9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้า ศึกษาโครงการฯ  
 
10. ผลลัพธ์  
  10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
  10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตร ผสมผสาน ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลถ่อนนาลับได ้ 
  10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตร ผสมผสาน มีเกษตรกร 
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    2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบแจ้งหรือพบกำรทุจริต 
    2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ด้วยควำม ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
     
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการ ก ากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน  การปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
ถ่อนนาลับ จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน ข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลั้บกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
และหัวหน้าส านัก ปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าทุกปี 
  3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติ ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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4. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย     
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การ บริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
    1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
    2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
   4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 
5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  
  1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
    - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็น
ต้น  
   - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าว  
  1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ ก าหนด  
  1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
  1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 

6. กำรค ำนวณผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร  
  ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 มี
ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1  
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     2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจ หน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักกำรและเหตุผล  
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้ อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่
ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ
เพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง
หน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  จึงได้มาตรการ 
“ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  3. วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ   อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
   - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด  
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปีงบประมาณ (2564-2564)  
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ  
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1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
รวมถึงจัดท าคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการ
จัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ   
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม  
  6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลถ่อนนาลับ  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ   อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ่อนนาลับ  ตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  โดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ  ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้  สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับให้ประชาชน
รับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ
มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 
ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผล
บอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 90 คน (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 80 คน) ผล
การเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
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6. วิธีด ำเนินกำร 
   ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม  
  ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
  ขัน้ตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม  
  ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
  ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
 
7. ระยะเวลาด ำเนินกำร  
  4 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
  ขออนุมัติงบปประมาณ 20,000 บาท ต่อปี  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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    3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำร
งบประมำณ กำรเงิน กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชน
ทรำบและตรวจสอบได้ 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิ
ให้เกดิการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 
 5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมี โอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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     3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์
กับกำรมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน 
 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อน
นาลับ”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับจึงได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง  ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ  สิ่งพิมพ์ต่างๆ 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ  
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
   จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
   - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนาลับ  
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
   - ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่ 
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
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   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
    4 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
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1. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดวารสาร หรือสื่อประชาสัมพันธ์  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ องค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง  ความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาใน
การ เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่
ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่ งจะมีผลต่อการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม  
 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่าน
ทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
  3.2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
  3.3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจของ อบต.  
  3.4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
  3.5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
 
4. เป้ำหมำย  
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  
  4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของ อบต.  
  4.2 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต. และคู่มือการให้บริการประชาชน  
 4.3 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  

4.4 ป้ายประชาสัมพันธ์  
  4.5 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
 4.6 อ่ืนๆ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
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 6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
  6.2 ด าเนินการประชุม  
  6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ  
  6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ขออนุมัติงบประมาณ  20,000 บาท/ปี  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของ อบต. ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
   ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของ อบต.และมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
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  3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน  
   3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และ
สุขอนำมัย ของประชำชนในท้องถิ่น  
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 
 2. หลักกำรและเหตุผล 
   การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไข  ปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ  มนองความต้องการของ
ชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  
 
3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมี เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  
 
4. เป้ำหมำย  
  ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
 
5. วิธีด ำเนินกำร  
  5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
  5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน  
  5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  
  5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  
 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
   ขออนุมัติงบประมาณ  20,000 บาท /ปี  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับจึงมี
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ต่างๆ 
 
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อน
นาลับ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี  
 
4. เป้ำหมำย  
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
 
5. วิธีด ำเนินกำร  
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
  5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน  
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  
  6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-249-976 ทางโทรสารหมายเลข 042-219-976  
 6.3 ทางเว็บไซต์  
  6.4 ทางไปรษณีย์  
 
7. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์ 
  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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 3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน  
    3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 
โครงกำรที่ 1  : โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับเคลื่อนที่พบประชาชน 

2.หลักกำรและเหตุผล 
              จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุกๆ  ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สังคม  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ล้วนแล้วเป็นหน้าที่
ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  และเป็นหัวใจส าคัญ
ของการพัฒนา   อีกทั้งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗   และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนาต าบล  ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลถ่อนนาลับมีวิสัยทัศน์  คือ “หัตถกรรม น ำวิสำหกิจ  คุณภำพชีวิต มีกำรศึกษำ”  จึงถือได้ว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรที่มีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 

                เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ  และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ เคลื่อนที่พบ
ประชาชน …………….  ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากการด าเนินการตามโครงการที่เริ่มต้นมาปีแรก ในปี 2558   เพ่ือ
เพ่ิมทักษะพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการทบทวน จัดท าแผนชุมชน ประชาชนได้เสนอ และทบทวนความต้องการ
ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการน าไปจัดท าแผนพัฒนา………….  และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆ  ของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่างๆ คือ ส านักปลัดฯ ให้บริการในด้านการรับ
ทะเบียนเกษตร  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   การให้ค าปรึกษาด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
และประชาสัมพันธ์งานองค์การบริหารส่วนต าบล  กองคลังให้บริการรับช าระภาษีท้องที่และภาษีอ่ืนๆ กองช่าง
ให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปการต่างๆ   และการ
ให้บริการจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการแถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา  

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือเพ่ิมทักษะ  พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการท าแผนชุมชนให้แก่  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น าชุมชน ผูแ้ทนชุมชน เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

๒.๒  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา……. (พ.ศ. ๒๕…. – ๒๕…..) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
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๒.๓  เพ่ือสร้างจิตส านึกเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ่อนนาลับ 

๒.๔  เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
2.5  เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับลงทะเบียนเกษตรกร 
2.6  เพ่ือให้บริการประชาชนในให้ความความรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง 
2.7 เพ่ือให้บริการให้ค าปรึกษาในด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
๒.8  เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้าน

สาธารณูปการต่าง ๆ 
๒.9  เพ่ือประชาสัมพันธ์แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ 
๒.10 เพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ 
 

๓.  เป้ำหมำย 
๓.๑  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น าชุมชน ผูแ้ทนชุมชน เจ้าหน้าที่

และผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนชุมชน/แผนต าบล จ านวน 8 หมู่บ้าน ๆ ละ ๕ คน 
๓.๒  ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ จ านวน  8  หมู่บ้าน 

๔.  วิธีด ำเนินกำร 
๔.๑  เสนอโครงการเพ่ือให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
๔.๒  จัดประชุมพนักงานส่วนต าบล/ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
๔.๓  ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยทั่วถึง 
๔.๔  ด าเนินการตามโครงการ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 
       กิจกรรมที่ ๑  ฝึกอบรมการทบทวน และจัดท าแผนชุมชน/แผนต าบล  
       กิจกรรมที่ ๒  อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 

      จัดเวทปีระชุมประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา….. (พ.ศ. ๒๕… – ๒๕…)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 

      รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
      รับลงทะเบียนเกษตรกร 
      รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
      รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ และตอบ 

ปัญหาของประชาชน 
      ประชาสัมพันธ์งานของ อบต. 
      การให้บริการจากส่วนราชการต่างๆ 
      แถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
      ฯลฯ 
กิจกรรมที่ 3 การจัดเวทีประชุมประชาคมระดับต าบล  

 ๔.๕ ประเมินผลโครงการฯ 
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๕.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
๕.๑  กิจกรรมที่  ๑  วัน… ที่ ... เดือน...  พ.ศ.  ….เวลา …. น. – …. น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
๕.๒  กิจกรรมที่  ๒  ระหว่างวันที่ … เดือน …  พ.ศ. …  (รายละเอียดตามผนวก (ก) แนบท้ายโครงการ) 
 5.3 กิจกรรมที่ 3  วัน… ที่ …เดือน.. พ.ศ.  25…ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ    

๖.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ๖.๑ กิจกรรมที่  ๑  และกิจกรรมที่ 3  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ            

๖.๒ กิจกรรมที่  ๒  ณ  ศาลาประชาคม/ศาลา SML ประจ าหมู่บ้าน 

๗.  งบประมำณด ำเนินกำร 
             ใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25….   ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบด าเนินการ หมวดตอบแทน ใช้
สอย และวัสดุ  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.ถ่อนนาลับ เคลื่อนที่พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25...... เป็นจ านวน 
50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามผนวก (ข) แนบท้ายโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย) 

๘.   ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
              ส านักปลัด กองคลัง  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง   จังหวัดอุดรธานี 
๙. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ๙.๑  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านดุง 
 ๙.๒  โรงพยาบาลสุขภาพประจ าต าบลถ่อนนาลับ 
 ๙.๓  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลถ่อนนาลับ 5 แห่ง 
 ๙.๔  ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลถ่อนนาลับ 
  9.5  ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านดุง 
  
๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑๐.๑  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ประธานกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้แทนชุมชน 
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนชุมชน ได้เพ่ิมทักษะ พัฒนาความรู้ และสามารถ
จัดท าแผนชุมชน/แผนต าบล ของหมู่บ้าน/ต าบล ได้ 

๑๐.๒  ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ่อนนาลับ จัดท าแผนพัฒนา.....  (พ.ศ. ๒๕.... – ๒๕.....) 

๑๐.๓  ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
10.4   ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการลงทะเบียนเกษตรกร 
10.5   ประชาชนได้รับความรู้ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง 
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๑๐.6  ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที 
๑๐.7  ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
๑๐.8  ประชาชนเกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 

          ๑๐.9  ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาให้บริการอย่างทั่วถึง 
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   3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึง
กำร ได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
    การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  

3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 

 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
 
4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร  
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร  
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ตลอดปีงบประมาณ ( พ.ศ.25๖๑ – 25๖๔)  
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
 

9. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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 3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ  
 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. หลักกำรและเหตุผล   
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9  ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อน
นาลับในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การ
บริหารส่วนต าบล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมองค์การ
บริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับก าหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
   องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม อบต. 
 
 7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับบางต าแหน่งในปัจจุบัน
จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และ
ข้อ 9 ที่ก าหนด  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และร่างแผนพัฒนาสี่ปี   เพ่ือใช้เป็น
แผนพัฒนาในการพัฒนาท้องถิ่น ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนา
ลับ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 
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   3.3.2 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ  
 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ถ่อนนาลับ อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  
 
4. เป้าหมาย  

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง  8 หมู่บ้าน  
 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร  
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อน
นาลับอย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
การจ้าง ฯลฯ  
  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
  ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  
 
7. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
 



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 92 

 

 
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลถ่อนาลับ  
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  
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  3.3.3 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม  การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และ
มาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  องค์การ
บริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับจึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ทุกปี 
เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับมีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายก าหนด  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ และ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
  3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ถ่อนนาลับ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
  6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  จ านวน 7 คน ประกอบด้วย (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน (2) ผู้แทน
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน (4) ปลัด (อบจ./องค์การบริหารส่วนต าบล/
อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ (5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้  
    1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ถ่อนนาลับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี 
    2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับปีละ 2 ครั้งเป็นอย่าง
น้อยแล้วเสนอผลการ ประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้
ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนา
ลับ  
    3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ่อนนาลับ ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
    4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับมอบหมาย  
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน   
  6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
  6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ่อนนาลับพร้อมตัวชี้วัด  
  6.9 การติดตามและประเมินผล  
  6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการ แก้ไขต่อไป  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
 8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
   4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ก ำหนด  
   4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล  
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  ดังนั้น 
เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับจึงได้มีการจัดท า
และรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
 5. พื้นที่ด ำเนินกำร  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน  
 
 



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 96 

 

 
 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
  4 ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส ากนักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  10.2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
  10.3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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    4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำร
ปรับปรุง หรือบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้
ผู้ก ำกับ ดูแล  
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ  หน่วยงานนั้นๆ ว่ามี
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่  
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ่อนนาลับพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ 
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน  
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
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4. เป้ำหมำย  
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 
5. วิธีด ำเนินกำร  
  5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
 5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล  
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ  
 
6. สถำนที่/ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
7. หน่วยงำนรับผิดชอบ  
  ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
  9.1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  9.2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
  9.3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
  9.4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
  9.5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา  
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
  10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ร้อย
ละ 80 ในระดับมาก)  
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   4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบิรหำรรำชกำรตำมช่อง
ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
   4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ- 
จ่ำยเงิน กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง  มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการท างาน
ขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ตลอดปีงบประมาณ  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ  
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    4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ  ได้รับข้อมูลข่าวสาร
และแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก  การ
ปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมาก ขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
  3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับให้
เกิดการพัฒนาได ้อย่างคุ้มค่า  
 
4. เป้ำหมำย  
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย  
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  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
 
10. ผลลัพธ์  
  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  
 
2. หลักกำรและเหตุผล  
   การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มี
ความส าคัญที่จะบริหารสัญญา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจ เงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญา
เป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ ความรับผิดชอบตามอ านาจ
หน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคล  อ่ืน นอกจากนี้
อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้    องค์การบริหารส่วนต าบล-
ถ่อนนาลับเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มีการเชิญ  ให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้ผู้ 
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง  
 
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 
4. เป้ำหมำย  
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ  
  6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
   ขออนุมัติงบประมาณ 20,000 บาท/ปี  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  งานพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
    
10. ผลลัพธ์  
  คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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    4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
      4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ  น าความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนา
ลับจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่  เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตาม บทบาทและอ านาจหน้าที่  
  3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร  
  6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงาน ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณ ี 
  6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ  
  6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
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  6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายก องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับทราบ 
  
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
   ขออนุมัติงบประมาณ 100,000.-บาท ต่อปี (2561-2564)  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
    ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
  10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
   10.4 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน  
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      4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
ฝ่ำยบริหำรตำม กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
2. หลักกำรและเหตุผล 
   การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลาย ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท า
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนอนนาลับเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน  
 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการท างาน  
  3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
  3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
 
4. เป้ำหมำย  
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
5. พื้นที่ด ำเนินงำน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ   อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 
6. วิธีด ำเนินงำน  
  6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
เช่น      - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด  
    - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  
            - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 3 ศูนย์  
  6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  
 
10. ผลลัพธ์  
  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี  
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  4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน กำร
ทุจริต   
   4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต  
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
   ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  ประชาชนในต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  
 
6. วิธีด ำเนินกำร  
  6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์  
  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์ 
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
  6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ขออนุมัติงบประมาณ 10,000 บาท/ป ี  
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดถ่อนนาลับ  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
  10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
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   4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       ซึ่ง
มุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ 
การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้
จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ต าบลถ่อนนาลับ 
 
4. เป้ำหมำย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลถ่อนนาลับเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ในเขตพ้ืนที่ต าบลถ่อนนาลับ 
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6. วิธีด ำเนินงำน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตต าบลถ่อนนาลับ 
 2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลถ่อนนาลับ ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU)   ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับกับบุคคล องค์กร 
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลถ่อนนาลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 113 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถ่อนนำลับ 

ที ่81/ ๒๕60 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

    ****************************************** 
    ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  2559  ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์
แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยุที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสนอ และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยให้หน่วยงานภาครัฐด า เนินการให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ส าคัญยิ่งในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น และในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร 
สร้างภูมิคุ้มกันในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น และไม่ท าให้คนใน
ท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการท างานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งจะเป็นกลไกส าคัญใน
การป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบ  
  เพ่ือให้ด าเนินการในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ ซึ่งประกอบด้วย 
   1.นางอ านวย  ชนูนันท์   ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ  ประธานคณะท างาน 
   2.นายแสนหมั้น  อินทรไชยา  ต าแหน่ง ประธานสภา อบต.ถ่อนนาลับ  รองประธานคณะท างาน 
  3.นายทวีวัฒน์  ทีหอค า        ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล คณะท างาน 
  4.นางจุราภรณ์  โพธิราชา      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   คณะท างาน 
  5.นายสราวุธ  นิยมทอง         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง   คณะท างาน 
 6.นางสาวใจสวรรค์  บุพศิริ     ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดฯ  คณะท างาน 
  7.นางสาวเกตุสุดา  ผาสิงห์      ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะท างาน/เลขานุการ
  
ให้คณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
   1.ศึกษาวิเคราะห์ ท าความเข้าใจ กรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   2.วางแผน จัดท า  ทบทวน  และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   3.ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   4.จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลพร้อมสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
   5.หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

  /ให้ผู้ที่... 



 2 

 

    ให้ผู้ที่ไดรับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด หากประสบปัญหาในการด าเนินการให้

รายงานผู้บริหารในทันที                         

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่     31   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 
 

(นางอ านวย  ชนูนันท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ่อนนาลับ 

       
   

 
 
 
 

 
 

 

 


