
 

 

                                                                                                                                             

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี

( พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖5 ) 

 

ของ 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 

 



คำนำ 
 
  ปัญหาการทุจริตคอร์รับชั่น  เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน  และได้
ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  ความมั่นคง  ตลอดจนภาพลักษณ์
และความน่าเชื่อถือของประเทศ  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ  ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ  การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไป
พร้อม ๆ  กัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง
รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 
 
  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ภาครัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง      
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้   
 
  เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู   จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามคำสั่ง 
๖๙/๒๕๕๗   เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับชาติด้วย 
 
 
 
 
 
       องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

หลักการเหตุผล 
  
 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการ
หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกินการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบกับนโยบายของ    
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวัน ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
 
 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๕ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม ความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส         
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกค่านิยมของ
สังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
วิสัยทัศน ์
  “ตำบลน่าอยู่ วัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย เศรษฐกิจพอเพียงก้าวหน้า สู่สังคมสันติสุข” 
 
พันธกิจ 
 ๑.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ 
 ๒.ส่งเสริมและพัฒนางานคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 
 ๓.ส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 ๔.ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้  การสร้างงานสร้างอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน 
 



-๒- 
 
 ๖.ส่งเสริม สนับสนุน และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 ๗.พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรและปรับปรุงองค์กรตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี 
 ๘.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
เหมาะสมตามวัยและพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

 เรื่อง         หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทนำ 
หลักการและเหตุผล        ๑ 
วิสัยทัศน์         ๑ 
พันธกิจ          ๑-๒ 
 
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต      ๓-๔ 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     ๕-๘ 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของประชาชน    ๙-๑๒ 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ๑๓-๑๔ 
         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที่ ๑ (มิติที่ ๑) มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ๑๕-๑๖ 
และพนักงานจ้างส่วนตำบลลำภู 
ลำดับที่ ๒ (มิติที่ ๑) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์ ๑๗-๑๙ 
การบริหารส่วนตำบลลำภู 
ลำดับที่ ๓ (มิติที่ ๑) มาตรการ การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน  ๒๐-๒๑ 
ลำดับที่ ๔ (มิติที่ ๑) มาตรการ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   ๒๒-๒๓ 
ลำดับที่ ๕ (มิติที่ ๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้ออกหน่วยบริการ ๒๔-๒๖ 
จัดเก็บภาษี 
ลำดับที่ ๖ (มิติที่ ๑) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์  ๒๗-๒๙ 
ต่อพระพุทธศาสนา 
ลำดับที่ ๗ (มิติที่ ๑) กิจกรรม การนำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปจัดการเรียนการสอน ๓๐-๓๑ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ลำดับที่ ๘ (มิติที่ ๑) โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๓๒-๓๓ 
ลำดับที่ ๙ (มิติที่ ๒) กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของ  ๓๔-๓๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
ลำดับที่ ๑๐ (มิติที่ ๒) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” ๓๗-๓๘ 
ลำดับที่ ๑๑ (มิติที่ ๒) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๓๙-๔๐ 
รายจ่ายประจำปี”  
ลำดับที่ ๑๒ (มิติที่ ๒) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ๔๑-๔๒ 
ลำดับที่ ๑๓ (มิติที ่๒) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ   ๔๓-๔๔ 
 



สารบัญ 

 เรื่อง         หน้า 
 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
ลำดับที่ ๑๔ (มิติที่ ๒) มาตรการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อให้บริการ ๔๕-๔๖ 
ของ อบต.ลำภู 
ลำดับที่ ๑๕ (มิติที่ ๒) คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ ๔๗-๔๘ 
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ลำดับที่ ๑๖ (มิติที่ ๒) โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่    ๔๙-๕๑ 
ลำดับที่ ๑๗ (มิติที่ ๒) กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ๕๒-๕๓ 
ลำดับที่ ๑๘ (มิติที่ ๒) มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด ๕๔-๕๕ 
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ลำดับที่ ๑๙ (มิติที่ ๒) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”   ๕๖-๕๗ 
ลำดับที่ ๒๐ (มิติที่ ๒) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง  ๕๘-๕๙ 
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
ลำดับที่ ๒๑ (มิติที่ ๒) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  ๖๐-๖๑ 
ลำดับที่ ๒๒ (มิติที่ ๒) มาตรการ “ดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในองค์กรปกครอง ๖๒-๖๓ 
ส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
ลำดับที่ ๒๓ (มิติที่ ๓) มาตรการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน ๖๔-๖๕ 
ตำบลลำภู 
ลำดับที่ ๒๔ (มิติที่ ๓) โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ๖๖-๖๙ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองเพ่ือสนับสนุนครุภัณฑ์ 
วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบิตงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับศูนย์ฯ 
ลำดับที่ ๒๕ (มิติที่ ๓) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย ๗๐-๗๑ 
ลำดับที่ ๒๖ (มิติที่ ๓) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ๗๒-๗๓ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู” 
ลำดับที่ ๒๗ (มิติที่ ๓) มาตรการประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ๗๔-๗๕ 
ลำดับที่ ๒๘ (มิติที่ ๓) การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหาร ๗๖-๗๗ 
ส่วนตำบลลำภ ู
ลำดับที่ ๒๙ (มิติที่ ๓) มาตรการกำหนดขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ๗๘-๗๙ 
ลำดับที่ ๓๐ (มิติที่ ๓) มาตรการตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาและแจ้งผลความ ๘๐-๘๑ 
ตืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ลำดับที่ ๓๑ (มิติที่ ๓) โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและแผนชุมชน ๘๒-๘๕ 
ประจำปีงบประมาณ  
ลำดับที่ ๓๒ (มิติที่ ๓) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน  ๘๖-๘๗ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 



สารบัญ 

 เรื่อง         หน้า 
 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
ลำดับที่ ๓๓ (มิติที่ ๓) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ๘๘-๘๙ 
พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำภ ู
ลำดับที่ ๓๔ (มิติที่ ๔) มาตรการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี    ๙๐-๙๑ 
ลำดับที่ ๓๕ (มิติที่ ๔) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   ๙๒-๙๔ 
ลำดับที่ ๓๖ (มิติที่ ๔) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ ๙๕-๙๖ 
ลำดับที่ ๓๗ (มิติที่ ๔) มาตรการ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง    ๙๗-๙๘ 
ลำดับที่ ๓๘ (มิติที่ ๔) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร   ๙๙-๑๐๑ 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างและแกนนำชุมชน  
ลำดับที่ ๓๙ (มิติที่ ๔) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ๑๐๒-๑๐๔ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงาน และแกนนำชุมชน 
ลำดับที่ ๔๐ (มิติที่ ๔) กิจกรรมการติดป้ายประชาพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  ๑๐๕-๑๐๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.-๓- ส่วนท่ี ๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 2565
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมิติ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก ๑.๑.๑ มาตรการ ประเมินผลการปฎิบัติ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
การทุจริต แก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมืองฝ่าย งานของพนักงานส่วนต าบลและ

บริหารข้าราชการเม่ืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน พนักงานจ้าง
และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วน ๑.๑.๒ มาตรการ ส่งเสริมการปฎิบัติงาน - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ท้องถ่ิน ตามประมวลจริยธรรมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู
๑.๑.๓ มาตรการ การจัดท าคู่มือป้องกัน - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ผลประโยชน์ซับซ้อน
๑.๒.๑ มาตรการ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
คอร์รัปช่ัน

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก ๑.๒.๒ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ไม่ได้ด าเนินการ -
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน จัดเก็บรายได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี

๑.๒.๓ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ไม่ได้ด าเนินการ -
บุคลากรผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  เป็น 4 ปี เพ่ิมเติม ปี 2565 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมปี 2565)

ช่ือหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๔- ส่วนท่ี ๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 2565
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมิติ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก ๑.๓.๑  กิจกรรม  การน าหลักสูตร - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
การทุจริต แก่เด็กและเยาวชน  "โตไปไม่โกง" ไปจัดการเรียน

การสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๓.๓ โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ไม่ได้ด าเนินการ
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รวม    จ านวน   ๘ โครงการ จ านวน ๒๕๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๒๕๕,๐๐๐ บาทจ านวน ๒๕๕,๐๐๐ บาท -

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  เป็น 4 ปี เพ่ิมเติม ปี 2565 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมปี 2565)

ช่ือหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๕- ส่วนท่ี ๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 2565
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมิติ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒.การบริหารราชการเพ่ือ ๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ  กิจกรรม "ประกาศเจตจ านง - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ป้องกันการทุจริต ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ ๒.๒.๑  กิจกรรม สร้างความ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ปฏิบัติราชการ โปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน

๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่าย - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
เงินตามข้อบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจ าปี"
๒.๒.๒ (๒) มาตรการ เผยแพร่ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  เป็น 4 ปี เพ่ิมเติม ปี 2565 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมปี 2565)

ช่ือหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๖- ส่วนท่ี ๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 2565
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมิติ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒.การบริหารราชการเพ่ือ ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ ๒.๒.๓ (๑) กิจกรรม การใช้บัตร - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ป้องกันการทุจริต ปฏิบัติราชการ คิวในการติดต่อราชการ

๒.๒.๓ (๒) มาตรการ ประเมิน ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อให้บริการ
ของ อบต.ล าภู
๒.๒.๓ (๓) กิจกรรม คู่มือส าหรับ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ประชาชนตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒.๒.๓ (๔)โครงการองค์การบริหารส่วน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ไม่ได้ด าเนินการ
ต าบลเคล่ือนท่ี 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  เป็น 4 ปี เพ่ิมเติม ปี 2565 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมปี 2565)

ช่ือหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๗- ส่วนท่ี ๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 2565
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมิติ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒.การบริหารราชการเพ่ือ ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใฃ้ ๒.๓.๑  กิจกรรม การลดข้ันตอนการ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ป้องกันการทุจริต อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการ ปฏิบัติงาน

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
๒.๓.๒ โครงการ มาตรการ การมอบ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ ๒.๕.๑  มาตรการ "จัดท าข้อตกลงการ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต ปฏิบัติราชการ"

๒.๕.๒  มาตรการ "ให้ความร่วมมือ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
กับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐ
และองค์กรอิสระ"

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมปี 2565)
ช่ือหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  เป็น 4 ปี เพ่ิมเติม ปี 2565 



.-๘- ส่วนท่ี ๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 2565
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมิติ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒.การบริหารราชการเพ่ือ ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ ๒.๕.๓ (๑)โครงการ มาตรการ "แต่งต้ังผู้ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ป้องกันการทุจริต หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน"

๒.๕.๓ (๒)โครงการ มาตรการ "ด าเนินการ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ทางวินัยแก่บุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยตรง

รวม จ านวน    ๑๔  โครงการ จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท จ านวน 25,000บาท

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  เป็น 4 ปี เพ่ิมเติม ปี 2565 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมปี 2565)

ช่ือหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๙- ส่วนท่ี ๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 2565
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมิติ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓.การส่งเสริมบทบาทและ ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน ๓.๑.๑ (๑)  มาตรการ จัดต้ังศูนย์ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
การมีส่วนร่วมของภาค ช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ประชาชน ประชาชนได้มีส่วนรวมตรวจสอบการ ต าบลล าภู

ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของ ๓.๑.๑ (๒)โครงการขอรับการสนับสนุนงบ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน ประมาณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การ เปล่ียนช่ือ

จัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล โตรงการ
ในเขตอ าเภอเมือง
เปล่ียนเป็นช่ือโครงการขอรับการสนับสนุนงบ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

๓.๑.๒  มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ท่ีส าคัญและหลากหลาย"

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  เป็น 4 ปี เพ่ิมเติม ปี 2565 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมปี 2565)

ช่ือหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๑๐- ส่วนท่ี ๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 2565
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมิติ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓.การส่งเสริมบทบาทและ ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน ๓.๑.๓ (๑) มาตรการ "จัดให้มีช่องทาง - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
การมีส่วนร่วมของภาค ช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ ท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ประชาชน ประชาชนได้มีส่วนรวมตรวจสอบการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู"

ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของ ๓.๑.๓ (๒) มาตรการประชา - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกข้ันตอน สัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วน

ต าบลล าภู

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและ ๓.๒.๑ โครงการด าเนินงานศูนย์รับเร่ือง - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ ร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ประชาชน ต าบลล าภู

๓.๒.๒  มาตรการ ก าหนดข้ันตอน - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  เป็น 4 ปี เพ่ิมเติม ปี 2565 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมปี 2565)

ช่ือหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๑๑- ส่วนท่ี ๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 2565
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมิติ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓.การส่งเสริมบทบาทและ ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและ ๓.๒.๓  มาตรการ  ตรวจสอบ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
การมีส่วนร่วมของภาค ตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ ข้อเท็จจริง แก้ไข ปัญหาแจ้งผลความ   
ประชาชน ประชาชน คืบหน้าเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ๓.๓.๑ (๑)โครงการจัดท าเวทีประชาคม ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน หมู่บ้าน/ต าบลและแผนชุมชน ปรับลดวงเงิน
ท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ งบประมาณ

๓.๓.๑ (๒)  มาตรการแต่งต้ัง - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  เป็น 4 ปี เพ่ิมเติม ปี 2565 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมปี 2565)

ช่ือหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๑๒- ส่วนท่ี ๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 2565
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมิติ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓.การส่งเสริมบทบาทและ ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ๓.๓.๒ มาตรการ  แต่งต้ังคณะกรรมการ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
การมีส่วนร่วมของภาค บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประชาชน ท้องถ่ิน ท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู

รวม จ านวน   ๑๑     โครงการ จ านวน ๕๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๕๕,๐๐๐๐ บาทจ านวน ๕๕,๐๐๐ บาท จ านวน 50000บาท

ช่ือหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  เป็น 4 ปี เพ่ิมเติม ปี 2565 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมปี 2565)



.-๑๓- ส่วนท่ี ๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 2565
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมิติ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔.การเสริมสร้างและ ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการ ๔.๑.๑  มาตรการ จัดท าแผน - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ปรับปรุงกลไกในการตรวจ ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมตรวจเงิน การตรวจอสบภายในประจ าปี 
สอบการปฏิบัติราชการของ แผ่นดินก าหนด ๔.๑.๒ โครงการ กิจกรรมติดตาม - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประเมินผลการควบคุมภายใน

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประฃาชนมี ๔.๒.๒ กิจกรรม การายงานผลการใช้จ่าย - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ส่วนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ เงินให้ประชาชนได้รับทราบ
บริหารราชการตามช่องทางท่ีสามารถ ๔.๒.๓ มาตรการ  ประกาศผลการจัดซ้ือ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ด าเนินการได้ จัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  เป็น 4 ปี เพ่ิมเติม ปี 2565 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมปี 2565)

ช่ือหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๑๔- ส่วนท่ี ๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 2565
มิติ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมิติ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔.การเสริมสร้างและ ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ ๔.๓.๑ (๑)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ไม่ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงกลไกในการตรวจ ของสภาท้องถ่ิน งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
สอบการปฏิบัติราชการของ พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างและแกน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน น าชุมชน 

๔.๓.๒  โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ไม่ได้ด าเนินการ
ภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง และแกนน าชุมชน 

๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนรวมของ ๔.๔.๑ กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ชุมชน (Community) และบูรณาการ กรณีพบเห็นการทุจริต
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต

รวม จ านวน  ๗ โครงการ จ านวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๔๗๐,๐๐๐ บาทจ านวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท จ านวน75,000บาท

จ านวน  ๔๐ โครงการ จ านวน ๘๒๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๘๒๕,๐๐๐ บาทจ านวน ๘๒๕,๐๐๐ บาท จ านวน75,000บาท

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี  เป็น 4 ปี เพ่ิมเติม ปี 2565 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพ่ิมเติมปี 2565)

ช่ือหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู

รวมท้ังส้ิน



        ส่วนที่ ๓ 
-๑๕- 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที…่…๑……. 
 

มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้

บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น   
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ส่วนตำบลลำภู 

๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนด
ดัชนีในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย
เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิด
จากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจาก
ลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ  ที่เอ้ือให้เกิดความทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับ
ได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อ
การดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กร
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการ
ทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  จึงได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ที่กำหนดดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะ
นำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 ๒..เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๓.เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
  



-๑๖- 
 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑.จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นทีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 ๒.รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร 
 ๓.ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกสำนัก/กอง  องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างส่วนตำบลลำภู 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ส่วนที่ ๓ 
-๑๗- 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที…่…๒……. 
 

มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลลำภู  พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมี
การกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ประกอบกับได้มีประกาศ
คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  
กำหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภู   มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก   ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,   มี
จิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส 
และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ  พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์     ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   ควรนำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 
 



-๑๘- 
 
 
 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  ได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู”  ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขอองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. เพ่ือทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๔. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา
ต่อประชาชนและต่อสังคมตามลำดับ 
 ๕. เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทั่วไป 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 



-๑๙- 
 
 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   ลูกจ้าง ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ส่วนที่ ๓ 
-๒๐- 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๓……. 

 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน  

๒. หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อัน
รวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่
ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ      

ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ 
ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

เพ่ือตอบสนองนโยบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอ้ือต่อการมี
ผลประโยชน์ทับช้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูจึงได้ตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็น
ข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ่วมกันรณรงค์สร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด  ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับ
มาตรฐานสากลได้ต่อไป 



-๒๑- 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนำไปเป็นองค์ความรู้ในการทำงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 ๒. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ๒. จัดทำ (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ๔. จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 
-๒๒- 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๔………. 

 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  ๑.๒.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ  มาตรการ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)
มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔    

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพื่นทีส่ามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภู จึงได้กำหนดแนวทาง/มาตรการ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ -
๒๕๖๐)  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือเสริมสร้างองค์กรที่มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 ๒.เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงาน
ทั่วไป จำนวน 79 คน 
 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
 



-๒๓- 
 
 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑.การปลูกจิตสำนึกต้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ฃ. มาตรา ๑๐๐  มาตรา 
๑๐๓  มาตรา ๑๐๓/๗ 
 ๒.เผยแพร่ ประชาสัมพันธให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่าน
โครงการ/กิจกรรมและสื่อช่องทางต่าง ๆ 
 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ และ 2565 
 
๘ งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงาน
ทั่วไป มีความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๒๔- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๕………. 

 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  ๑.๒.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 
๑. ชื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอำนาจปกครองสู่ ท้องถิ่นใน
ระดับพ้ืนฐาน เพ่ือให้เป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชน อย่างแท้จริงและ
จากการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูที่ผ่านมายังพบว่ามีปัญหาโดยเฉพาะการให้บริการที่
ถูกมองว่าให้บริการล่าช้าหลายขั้นตอนกฎระเบียบและแบบฟอร์มมากมาย การบริการที่ขาดคุณภาพ 
ซึ่งมาตรา ๖๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พ.ศ.๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามหน้าที่
และต้องเป็นเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตร ๕๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฏีการนี้โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูจึงได้
จัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้กิจกรรมออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี  เพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการบริการแก่ประชาชน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 ๒.เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อบต. โดยยึดการบูรณาการซึ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติ 
 ๓.เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจซึ่งเน้นความคุ้มค่ากับเงินลงทุนทีเกิด
จากการนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้ 
 ๔.เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ๕.เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ได้รับความพ่ึงพอใจ 
 ๖.เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนที่มาใช้บริหาร 
 
 



-๒๕- 
 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน ผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูที่ต้อง
ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี้ 
 -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   จำนวน   ๑๒๕  ราย 
 -ภาษีป้าย    จำนวน             ๔๔  ราย 
 -ภาษีบำรุงท้องที่    จำนวน        ๒,๙๙๙  ราย 
 -ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   จำนวน  ๑๓๗  ราย 
 รวมทั้งสิ้น    จำนวน        ๓,๓๐๕  ราย 
 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ ตำบลลำภู 
 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑.แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของงานบริการ 
 ๒.จัดทำแนวทางการลดขั้นตอนและประกาศให้ประชาชนทราบ 
 ๓.จัดทำบันทึกเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ    
๒๕๖๑  เพ่ือขออนุมัติดำเนินการ                          
 ๔.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุง
ท้องที ่
 ๕.ประสานงานและแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ
ดังกล่าวให้ประชาชนทราบ 
 ๖.จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมแนะนำการเสียภาษีให้
ประชาชนในพื้นท่ี 
 ๗.สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ 2565 
 
๘ งบประมาณดำเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้ โดยใช้งบประมาณรายละเอียดดังนี้ 
  
 
 
 
 



 
-๒๖- 

 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
 
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.การบริหารราชการของการบริหารส่วนตำบลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสามารถ
ตอนสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 ๒.การบริหารงานแบบบูรณการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู 
 ๓.เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 ๔.สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 ๕.ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๓ 

-๒๗- 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๖………. 

 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  ๑.๒.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 

๒.หลักการและเหตุผล  
ศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มายาวนาน ตั้งแต่ยุคปฐมกาลที่ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้า             

ทางเทคโนโลยีและวิทยาการ จนถึงยุคโลกาภิวัฒน์ที่เต็มไปด้วยความทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ       แต่ไม่ว่ายุคสมัยและวิถีชีวิตของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คู่กับสังคม
ก็คือ ศาสนา  เพราะศาสนาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ เป็นสถาบันทางสังคม
ที่สร้างคุณค่า        ทางจริยธรรมและศีลธรรมให้เกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ศาสนา
กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของสังคมอย่างแยกไม่ออก 

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ในยุคที่ผู้คนเหินห่างจาก
ศาสนา ศาสนาต้องเผชิญหน้ากับการท้าทายจากสิ่งต่างมากมาย ศาสนาจะสามารถดำรงอยู่ท่ามกลางกระแส
แห่งการท้าทายนี้ได้หรือไม่ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับพุทธศาสนิกชนในการศึกษาพระธรรมคำสอน แล้วนำมา
ประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้      บรรลุธรรม  แล้วจึงนำไปเผยแผ่  เพ่ือความสุข ความเจริญแก่สังคม ดังเช่น พระ
ราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ    พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ได้ทรงเน้นย้ำในเรื่องการ
ธำรงพระพุทธศาสนาที่จะต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามภูมิปัญญา ความสามารถ และ
โอกาสของตนที่มีอยู่เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ อย่างถูกต้องกระจ่างชัดเจนในหลักธรรม และทรงแนะให้
พสกนิกรชาวไทยได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งแนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นสอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นการนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการ
ประสานกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร และ    เป็นรูปธรรม หลักจริยธรรมดังกล่าวคือ 
หลักการเดินสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา ระดับโลกิยธรรม คือธรรม    ที่เหมาะแก่ชาวบ้านทั่วไป ได้แก่ 
ความเป็นผู้รู้จักพอในการบริโภคใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ชีวิตแบบ   ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นการลด ละเลิก อบายมุข ด้วยการประพฤติตามหลักเบญศีลและเบญจธรรม    ซึ่งถือเป็นหัวใจ
สำคัญของการเป็นวิถีพุทธ ซึ่งเป็นวิธีที่จะสามารถรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ไปได้อย่างยาวนาน   

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรผู้ทำ
คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเสริมสร้างโลกทัศน์ที่ดีงามแก่
พุทธศาสนิกชน ในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความตื่นรู้ ให้มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสรรพชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างพ้ืนฐานจิตใจให้มีสำนึกในคุณธรรม ดำเนิน 



 

-๒๘- 

 

 
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร      มีสติปัญญา เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี   

 
 ๓.วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาพระธรรมคำสอน 

๒. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
๓. เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
๔. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ตำบลลำภู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ลำภู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จำนวน ๔๒ คน  
 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณ 
 ๒. คัดเลือกพุทธศาสนิกชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพ่ือเข้าร่วมโครงการ  

๓. จัดอบรม “การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์” 
๔. ศึกษาดูงานเพ่ือเรียนรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ 
๕. สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน                                                                                               

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ 

  
๘. งบประมาณ  

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แผนงาน การ
รักษาความสงบภายใน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน     เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นเงินงบประมาณ  ๑๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่ง
แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 



 
 

-๒๙- 
 
 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาพระธรรมคำสอน 
๒. พุทธศาสนิกชนเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
๓. พุทธศาสนิกชนนำความรู้ที่ ได้จากการอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
๔. พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๓๐- 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๗……. 

มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  ๑.๓.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 
๑. กิจกรรม การนำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต โดยเริ่มตั้งแต่
ปฐมวัย ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี  มีจิตสาธารณะจิตอาสา และความเสี ยสละเพ่ือส่วนรวม มี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริต 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
 ๒.เพ่ือปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๓.เพ่ือสร้างให้มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต 
   
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
  
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
๖. วิธีดำเนินการ 
 นำหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู 
  
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีการศึกษาท่ี ๒๕๖๒ 
 
๘ งบประมาณดำเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 



-๓๑- 
 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู มีคุณลักษณะ อันพ่ึงประสงค์ตาม 
“หลักสูตรโตไปไม่โกง” มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน มีความรับผิดชอบและอยู่อย่างพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๓๒- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๘………. 

 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  ๑.๓.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 
๑. ชื่อโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน ทั้งจากภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำของ
มนุษย์ที่เกิดขึ้นบ่อย และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ได้สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อความ
ปลอดภัยในการดำรงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรง ผลกระทบทางอ้อม 
คือสูญเสียเศรษฐกิจโดยของประเทศ  เนื่องจากต้องนำงบประมาณไปใช้ในการช่วยเหลือ/
รักษาพยาบาลผู้ประสบภัย ฟ้ืนฟูบูรณะถนนหนทาง สิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภค 

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านหนึ่งในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการภัยพิบัติเพ่ือลดความสูญเสียที่จะ
เกิดขึ้นและได้เร่งรัดดำเนินการในการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน  โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการระดมพลังแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน/หมู่บ้านที่สอดคล้องกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเด็กเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถในการ
เตรียมพร้อมป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ โดยการปลุกฝังอบรม บ่มเพาะ
ให้เด็กและเยาวชน มีจิตสาธารณะ เสียสละ มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้
ความรู้เกี่ยวกับภัยต่าง การป้องกันภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับ พระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ (๔) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๙) พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐  มาตรา ๒๐ 
  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ  
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย 
 ๒.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๓.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสำนึกของการเสียสละหรือจิตสาธารณะ ตระหนักและให้
ความสำคัญของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔.เพ่ือสร้างวิทยากรประจำท้องถิ่นให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านการป้องกันและระงับภัย 



   
-๓๓- 

 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เยาวชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จำนวน ๔๐ คน จัดฝึกอบรมโดยวิทยากรจาก
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดนราธิวาส 
  
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 ๓.ดำเนินการตามโครงการ                          
 ๔.สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
  
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 
๘ งบประมาณดำเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบดำเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
  
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู        
อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจเกี่ยวกับภัยและการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้นได้ 
 ๒.ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยและ
รับมือกับภัยต่าง ๆ  ที่อาจเกิดข้ึนได้ 
 ๓.ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึก เสียสละหรือจิตสาธารณ ตระหนักและให้ความสำคัญในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๓๔- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๙……. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๒. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” มี เป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index 

: CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่
ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ 



-๓๕- 
 
 

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่
จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้
สร้างความขมข่ืนใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
จำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะ
ว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานใน
หน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทำงานในท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้
ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์ส ุขแก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั่วประเทศต่อไป  
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภูด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติป้องกันต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
 ๒. มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ 
ครั้ง 
 ๓. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
 
 
 



-๓๖- 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู 
 ๒. จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๓. จดัทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๔. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๕. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖. รายงานผลการดำเนินงาน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ 2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่าง
น้อย ๑ ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ๔ ปี จำนวน 
๑ ฉบับ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูได ้
  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภ ู
 

 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๓ 
-๓๗- 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที…่…๑๐……. 
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
                ๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
                      ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้ง
ในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรง
กระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการ
พิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการ
บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นราธิวาส  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภูแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภู  ด้วยเหตุผลนี้ เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
 
 
 



-๓๘- 
 

 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล 
โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และพนักงานส่วนตำบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล โดยประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ  ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนตำบล
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๓. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล 
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 ๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตำบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
 ๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตำบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ )  พ.ศ. ๒๕๕๙ (การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตำบล) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

 

 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๓๙- 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที…่…๑๑……. 
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ 
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จัดทำ
ทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตาม
ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
 ๒. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 



 
-๔๐- 

 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ 2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๓. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๔๑- 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๑๒……. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ 
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 
ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ 
ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กำหนดให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ
ได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้อง
จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ อบต. ทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 ๒. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 



-๔๒- 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ  

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑.รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 ๒. นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภู ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
 ๒.การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 ๓.สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๔๓- 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที…่๑๓………. 
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้ เกิด
ความพ่ึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ งที่ มีอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม 
อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากซ่ึงเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมี
การลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความ
ทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ 
  



-๔๔- 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทำบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
 ๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้
บริการตามลำดับคิว 
 ๓. จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ และ 2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ 
 ๒. การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๔๕- 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๑๔……. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อให้บริการของ อบต.ลำภู 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็น
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำ
บริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง ๑๑ ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ
หรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีมาตรการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อให้บริการของ อบต.ลำภู 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 
 ๒. เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๓. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 
 



-๔๖- 
 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล  จำนวน ๑ ครั้ง ต่อปี 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 ๒. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่กำหนด 
 ๓. สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
 ๔. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
 ๕. ปิดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 ๖. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ 2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้างสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท/ปี 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๒.ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓.การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๔๗- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๑๕……. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความพ่ึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๕๘ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘         ตามมาตรา ๗ ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับ
อนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ  ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และ
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ...” โดยมีเป้าหมาย เพ่ือ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผย
ขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จึงได้จัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” ขึ้น เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่
ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบ
คำขอ สถานที่ให้บริการ 
 ๒. เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 ๓. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
 ๔. เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนที่มาขอรับบริการ 

 



-๔๘- 

 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ผู้ใช้ค้นหากระบวนงานของส่วนกลางในระบบ หากคู่มือของส่วนกลางได้รับอนุมัติจาก 
ก.พ.ร. แล้ว จะพบคู่มือของส่วนกลางอยู่ในสถานะที่พร้อมให้ทำสำเนา ผู้ใช้สามารถทำสำเนาคู่มือฯ 
ของส่วนกลางมาเป็นของหน่วยงานตนเอง แล้วดำเนินการแก้ไขเฉพาะบางจุดตามคำแนะนำของ
หน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง เมื่อทำคู่มือเสร็จแล้ว ผู้ใช้ต้องส่งคู่มือให้ผู้อนุมัติเพ่ือส่งมายังสำนักงาน 
ก.พ.ร. โดยผู้อนุมัติคู่มือ = ผู้อนุญาตตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร อปท. (นายกฯ) 
 ๒. ผู้อนุมัติได้รับคู่มือและทำการตรวจสอบหากเห็นชอบ ให้อนุมัติคู่มือหากต้องการให้แก้ไข
สามารถส่งคืนผู้จัดทำโดยกดปุ่มไม่อนุมัติ 
 ๓. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับคู่มือและทำการตรวจสอบหากเห็นชอบจะอนุมัติการเผยแพร่ หาก
ต้องการให้หน่วยงานแก้ไขจะส่งคืนผู้จัดทำโดยไม่อนุมัติในระบบ 
 ๔. คู่มือที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ร. จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 ๕. หากคู่มือที่เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว หากต้องการแก้ไขให้ติดต่อสำนักงาน ก.พ.ร. 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ 2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานธุรการ สำนักปลัด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๓ 
-๔๙- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๑๖………. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความพ่ึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

๑.   ชื่อโครงการ    โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่  

๒.   หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่า
จะเป็นด้านสาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ล้วน
แล้วเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล   ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนใน
ระดับ     รากหญ้ามากที่สุด   และเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา   อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับปัจจุบัน กำหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบล       มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม   
รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.   ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาตำบลของ อบต. การจัดทำแผนตำบลของ  อบต.  การจัดทำงบประมาณ   การจัดซื้อจัด
จ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และ       การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้
ประชาชนผู้เป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน   ให้ได้รับทราบข่าวสาร       มีส่วนรับรู้แสดง
ความคิดเห็น  และนำข้อมูลจากการทำเวทีประชาคมดังกล่าวมาจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว องค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู จึงได้จัดทำโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที ่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของ
ประชาชนในท้องถิ่น   ในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ อย่างมีประสิทธิผล
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ คือ กองคลัง
ได้ให้บริการรับชำระภาษีท้องที่และภาษีอ่ืนๆ   สำนักปลัดฯ ให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ การรับแจ้ง
เรื่องราวร้องทุกข์ การบริการงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ     ผู้พิการ ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ได้ให้บริการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกองช่างให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้ง
เรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รับแจ้งไฟฟ้าชำรุด การขออนุญาตก่อสร้าง โดยประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหารซึ่ง
จะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพ้ืนทีด่ังกล่าวด้วย 



-๕๐- 
 

 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู 
 ๒.  เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
เกี่ยวกับ   การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ๓.  เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เช่น การ
รับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ การจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตก่อสร้าง ฯลฯ 
 ๔.  เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่     

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  จำนวน  ๑๑  หมู่บ้าน   
 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
             พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  จำนวน  ๑๑  หมู่บ้าน   

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 ๒.  จัดประชุมพนักงานส่วนตำบลเพ่ือวางแผนการให้บริการ ออกคำสั่ง/มอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ 
 ๓.  ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๔.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยใช้ แผ่นพับประชาสัมพันธ์  ส่งหนังสือแจ้ง
กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนที่  
 ๕.  ออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการประชาชนตามกำหนดการ  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 
  -  จัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาสี่ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)                  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   
  -  รับชำระภาษีบำรุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
  -  รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ          
และตอบปัญหาของประชาชน   
  -  รับจดทะเบียนพาณิชย์ แจ้งรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
  -  สรุปชี้แจงและแถลงนโยบายของผู้บริหารให้ประชาชนทราบ 
  -  รับการขออนุญาตก่อสร้าง 
  -  รับแจ้งไฟฟ้าชำรุด 
  -  ให้ความรู้งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ  
  -  สาธิตการทำอาหารพื้นบ้านเพื่อการประกอบอาชีพ 
  -  บริการตัดผมชาย 



 
-๕๑- 

 
 

๗.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ และ 2565  

๘.   งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน  หมวด ค่าใช้
สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการ
อบต. เคลื่อนที่ ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐.- 
 
๙.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -  งานบริหารงานทั่วไป  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 

๑๐.  ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพ่ื อให้              
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 ๒.  ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล 
 ๓.  ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารับบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภู และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๕๒- 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๑๗………. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่
ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตาม
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมิน
ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือ
ลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

 ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓. เพื่อรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๔. เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 
 



 
-๕๓- 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สั้นลง 
 ๒. ประชาชนในพื้นท่ี ตำบลลำภู 
 ๓. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 ๔. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 ๕. ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๒. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่า
เรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือ
การปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกมอบอำนาจให้รองนายก หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๔. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 ๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกและผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ 2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 ๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 ๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  



ส่วนที่ ๓ 
-๕๔- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๑๘………. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒.๓.๒ มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ 
ราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่ง
การพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการ
เรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ราชการ 
 ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
กระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
 



 
-๕๕- 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 ๒. ดำเนินการออกคำสั่งฯ 
 ๓. สำเนาคำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ 2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๕๖- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๑๙……. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๒.๕.๑ ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑.ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนด
ดัชนีในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทย
เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิด
จากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจาก
ลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กร
ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต
อันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริต
ในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๓. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 



-๕๗- 
 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 ๒. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 ๓. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ 2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๕๘- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๒๐………. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  ๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการ 
ตามอำนาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
และมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือ
ตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใส
และสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มี
หน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
 
 



 
-๕๙- 

 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือ
คณะทำงาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ  

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๖๐- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๒๑………. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

      ๒.๕.๓ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น 
ซึ่งสามารถยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแส
ด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่อง
ร้องเรียนประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ
หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 ๒. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
 
 

 



-๖๑- 

 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๒. จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 ๓. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๔. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลภูให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรง
กับความต้องการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ 2565 

๙. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๖๒- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๒๒………. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

      ๒.๕.๓ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมี
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  กำหนด
มาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จึงได้จัดทำ
มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ 
เพื่อให้ประชาชนหรือผู ้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
ร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และ
เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล  บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๒. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 



-๖๓- 

 

๔. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภู 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  ตำบลลำภู  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 ๓. กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกัน
และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 ๔. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดำเนินการ ภายใน ๕ 
วัน  

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ 2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 

 

 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๖๔- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๒๓………. 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
           ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่าง
กว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภู จึงได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลำภู  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของ
ตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ใน
การรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 ๒. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภู 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จำนวน ๑ แห่ง 
 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 



-๖๕- 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 ๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 
 ๔. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๕. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๖. มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 ๗. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๖๖- 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๒๔………. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
  ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
๑. ชื่อโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองเพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับศูนย์ฯ  
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การจัดระบบบริการสาธารณะ รวมทั้งด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา 
ค้นคว้าทั้งด้านวิชาการระเบียบ กฎหมาย และอ่ืน ๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาสมใช้เพ่ือการสือสาร 
ดำเนินการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดำเนินการด้านต่าง ๆ การตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ 
๘๒/๓ กำหนดให้อำเภอหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกันจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสถานที่ที่
นายอำเภอเห็นสมควร โดยให้นายอำเภอรับผิดชอบดุแลการดำเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอแทนองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือทำ
หน้าที่เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ขั้นตอน และให้องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอำนวยการของศูนย์ และ
กำหนดให้ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาสเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ
เป็นสถานที่กลางในการสอบราคาและประกวดราคา 
 นายอำเภอเมืองนราธิวาส ได้เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ 
ขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส เนืองจากเป็นการจัดตั้งศูนย์ฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงจัดหา
และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การดำเนินการของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ใช้
ศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสที่เข้ามาติดต่อ
ราชการ ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดทางวิชาการการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้บุคคลสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง และให้มี 



-๖๗- 
 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ  จึงได้จัดทำโครงการ
ปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอโดยจัดหา 
วัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานและจัดหาคนมาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในพ้ืนที่อำเภอเมืองนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้น  
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เป็นสถานที่สำหรับการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนที่ประสงค์จะใช้สถานที่ดำเนินการ เป็นการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทำให้เกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
มากที่สุด 
 ๒.เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล การตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรับชั่น 
 ๓.ใช้ศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ่ือให้บุคคลทั่วไป องค์กรชุมชน และสถาบันอ่ืน ๆ ได้เรียบรู้ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทั้งด้าน
วิชาการ ระเบียบ กฎหมายและอ่ืน ๆ ด้วยคนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารให้บุคคลทั่วไป องค์กรชุมชน และสถาบันอ่ืน ๆ มีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการแสวงหาความรู้ค้นคว้านด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับสิ่งอำนวย
ความสะดวกจากวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการสือสาร และความช่วยเหลืออ่ืนในทางการศึกษา 
ค้นคว้า 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑.ปรับปรุง ศูนย์ฯ โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่
จำเป็นและเหมาะสม และค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และบันทึกข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการบริการสาธารณะของศูนย์ฯ เป็นสถานที่รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง เพ่ือทำหน้าที่เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์โดยคำนึงการมีส่วนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการจัดซื้อ 
 ๒.ศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารให้บุคคลทั่วไป องค์กรชุมชน และ
สถาบันอ่ืน ๆ มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการแสวงหาความรู้ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทั้งด้าน
วิชาการ ระเบียบ กฎหมาย และอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับสิ่งอำนวยความ
สะดวกจากวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ประสานสนับสนุนส่งเสริม จัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้บริการ
ในการศึกษา ค้นคว้าที่เหมาะสม รวมทั้งใช้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ประสานและสนับสนุนส่งเสริมการจัด
ศึกษาตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้ดำเนินการสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานทางการศึกษา 



-๖๘- 
 
 
 ๔.ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ประสานเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์สำหรับการศึกษา ค้นคว้าตามอัธยาศัย ผู้ใช้มีความรู้ 
ทักษะ เพียงพอ การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานในด้าน
การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ในพ้ืนที่ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าของบุคคลทั่วไป 
องค์กรชุมชนและสถาบันอ่ืนตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 
 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อำเภอเมืองนราธิวาส 
 
๖. วิธีดำเนินการ 
 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ 
  
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ 2565 
 
๘ งบประมาณดำเนินการ 
 ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ ๔๐,๐๐๐ บาท  
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.องค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนที่อำเภอเมืองนราธิวาส  ใช้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ที่มี
การปฏิบัติงานที่สะดวก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.ศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารทั้งด้านวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย 
และอ่ืน ๆ  ให้บุคคลทั่ว องค์กรชุมชน และสถาบันอ่ืน ได้มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการแสวงหา
ความรู้ค้นคว้าด้วยตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจากวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.ศูนย์ ฯ เป็นสถานที่ประสานสนับสนุนส่งเสริม จัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ
ให้บริการในการศึกษา ค้นคว้าที่เหมาะสม รวมทั้งใช้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ประสานและส่งเสริมการจัด
ศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้ดำเนินการสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานทางการศึกษา 



-๖๙- 
 
 
 ๔.ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ประสานเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์สำหรับการศึกษา ค้นคว้าตามอัธยาศัย ผู้ใช้มีความรู้ 
ทักษะเพียงพอเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานในด้าน
การส่งเสริมสนับสนุน การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ในพ้ืนที่ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าของบุคคลทั่วไปองค์กร
ชุมชนและสถาบันอ่ืนตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 
-๗๐- 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๒๕………. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

      ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูจึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ
และหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
 ๒. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวก 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
 
 



-๗๑- 

 

๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีขอ้มูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
- แผนการดำเนินงาน 
- แผนอัตรากำลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๔  และ 2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดฯ  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 
-๗๒- 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที…่…๒๖……. 
 

มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

     ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์  ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์
ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลxxxได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 ๓. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
 



-๗๓- 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่ 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
- ประกาศวิทยุ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และ 2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 
-๗๔- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๒๗……. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

     ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้า
มาใช้ในการดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การสรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็น
เรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจน
ถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ใน
ภารกิจของเทศบาล จึงจำเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อ
เทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชน
ยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่าง
โปร่งใสและยุติธรรม 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ประชาชนได้รับทราบ
โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๔. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 ๕. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 ๖. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล สื่อมวลชน
และประชาชน 



-๗๕- 
 

๔. เป้าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
 ๑. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
 ๓. เสียงตามสาย 
 ๔.  อ่ืนๆ    Webgite,  line  

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. เสนออนุมัติโครงการ 
 ๒. ดำเนินการประชุม 
 ๓. มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมนำเสนอร่างรูปแบบ 
 ๔. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
 ๕. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และ 2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ซึ่ ง
ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูเป็น
ตัวชี้วัด โดยกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 

- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลและมีความ 
พึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๗๖- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๒๘………. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอนสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

     ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 
๑. ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่
จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ต่างๆ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

๔. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตาม
ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย
และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและ
ผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 



-๗๗- 
 

๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๓. นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจำเป็นและเร่งด่วน 
 ๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 ๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๓๕๓-๒๖๒๓ ทางโทรสารหมายเลข ๐-๗๓๕๓-๒๖๒๓ 
 ๓. ทางเว็บไซต์  
 ๔. ทางไปรษณีย์ 
๗ ระยะดำเนินการ 
        ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และ 2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
         ๒. สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
         ๓. แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 
-๗๘- 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๒๙………. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอนสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

       ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการกำหนดขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูเป็นหน่วยให้บริการ  ในการ
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนรำคาญต่าง ๆ แก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่า
เทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและ
โปร่งใส 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 ๒. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและกำหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
- ผ่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และ 2565 



 
-๗๙- 

 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 
-๘๐- 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่๓๐………. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอนสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

      ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้
ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาและแจ้งผลความคืบหน้าเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง
มุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น 
เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุ
เดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดำเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 ๒. เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 ๓. เพ่ือเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

๔. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภู 
 
๕.พื้นที่ดำเนินการ 
            พ้ืนที่รับชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
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๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
 ๓. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 ๔. ดำเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจำเป็นและเร่งด่วน 
 ๕. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ ๑) ไปรษณีย์ ๒) โทรศัพท์ ๓) โทรสาร   

 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
๑๐ ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานของเทศบาลxxx 
 ๒. สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรำคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓. ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๓๑……. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๓.๑ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ
งบประมาณ 
 
๑. ชื่อโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กำหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือกำหนด
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูในอนาคต ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้
เป็นไปตามขั้นตอน และกระบวนการที่กำหนด และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูจึงได้จัดทำ
โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและแผนชุมชนขึ้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู
จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือจะได้นำข้อมูลหรือปัญหามา
กำหนดโครงการ/กิจกรรม แล้วบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป  
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
 ๒.เพ่ือรับทราบข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและข้อมูลการพัฒนาที่
เกี่ยวข้องมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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๓.เพ่ือให้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ๔.เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือการบริหารงาน 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลลำภู มี ๑๑ หมู่บ้าน ได้ทำประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 
๑๑ ครั้ง   

-การจัดทำเวทีประชาคมตำบล จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีเป้าหมายระดับตำบล ดังนี้ 
๑.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ๑๑ หมู่บ้าน  จำนวน  ๒๒ คน 
๒.ท้องถิ่นอำเภอเมืองนราธิวาส     จำนวน    ๑ คน 
๓.ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลลำภู   จำนวน    ๑ คน 
๔.กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑,๗,๙     จำนวน    ๓ คน 
๕.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู  จำนวน    ๑ คน 
๖.โรงเรียนในพ้ืนที่ตำบลลำภู ๕ โรงเรียน    จำนวน    ๕ คน 
๗.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส   จำนวน    ๑ คน 
๘.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส   จำนวน    ๑ คน 
๙.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑     จำนวน    ๑ คน 
๑๐.สารวัตรกำนัน หมู่ที่ ๑     จำนวน    ๑ คน 
๑๑.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ ๘  จำนวน    ๒ คน 
๑๒.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) หมู่ที่ ๑  จำนวน    ๒ คน 
๑๓.กรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙    จำนวน    ๒ คน 
๑๔.กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ ๑     จำนวน    ๒ คน 
๑๕.กลุ่มสตรี หมู่ที่ ๕      จำนวน    ๒ คน 
๑๖.กลุ่มหัตถกรรม หมู่ที่ ๑๑     จำนวน    ๒ คน 
๑๗.กลุ่มแปรรูป หมู่ที่ ๙      จำนวน    ๓ คน 
๑๘.ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๒      จำนวน    ๒ คน 
๑๙.ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ ๑     จำนวน    ๒ คน 
๒๐.เยาวชน หมู่ที่ ๘      จำนวน    ๒ คน 
๒๑.หมอดิน  หมู่ที่ ๖      จำนวน    ๒ คน 
๒๒.กลุ่มเผ้าระวังสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ ๓    จำนวน    ๒ คน 
๒๓.ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑๐     จำนวน    ๗ คน 
๒๔.ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ หมู่ที่  ๙    จำนวน    ๑ คน 
๒๕.ประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลลำภู (สัดส่วนไม่น้อยกว่า จำนวน ๑๕๓ คน 
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 ร้อยละ ๒ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลลำภู จำนวน ๗,๖๐๔ คน) 
 ๒๖.ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง    จำนวน   ๑๐ คน 
        รวมจำนวน      ๒๓๓ คน 
  
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 -การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลลำภู มี  ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ 
 หมู่ที่ ๑ บ้านปรางค์ 
 หมู่ที่ ๒ บ้านลำภู 
 หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งขนุน 
 หมู่ที่ ๔ บ้านโคกโก 
 หมู่ที่ ๕ บ้านรามา 
 หมู่ที่ ๖ บ้านทำเนียบ 
 หมู่ที่ ๗ บ้านกาเสาะ 
 หมู่ที่ ๘ บ้านปลักปลา 
 หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งงาย 
 หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุเรียนนก 
 หมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโง 
 -การจัดเวทีประชาคมตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 
 
๖. วิธีดำเนินการ 
 ๑.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูจัดเก็บข้อมูลและกำหนดประเด็นการ
พัฒนา (ประชาคม) 
 ๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ๓.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ๔.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำภู เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบาลำภูพิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ในการดำเนินการตามขั้นตอนละวิธีการดังกล่าวมีองค์กรรับผิดชอบได้แก่ ฝ่ายวิเคราะห์
นโยบายและแผนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
  
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ 2565 
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๘ งบประมาณดำเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณ
ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  
 
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรม/โครงการในแผนฯ ที่มาจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน และได้ผ่าน
เวทีประชาคมตำบล 
 ๒.ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๓.องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูได้ทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน เพ่ือจะได้นำ 
ข้อมูลและปัญหาไปกำหนดโครงการ/กิจกรรม 
 ๔.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปตามระเบียบฯ 
 ๕.เป็นการส่งเสริมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือการบริหารงาน 
 
 
 
 
  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 
-๘๖- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๓๒……. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๓.๑ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ
งบประมาณ 
 

๑. ชื่อโครงการ มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำภู 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้าง
ขององค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบล  มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู กำหนดด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จำนวน ๒๐ คน 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการ 
 ๖.๒ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เพ่ือคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาฯ เป็น
คณะกรรมการ 



-๘๗- 
 
 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เมื่อคณะกรรมการฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ องค์กรจัดทำ
แผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ที่กำหนด 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภู เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภู ละร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภู ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 
-๘๘- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๓๓……. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๓.๒ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๑. ชื่อโครงการ มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภู 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖  ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รวมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภูและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  

๖. วิธีดำเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และ 2565 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  



-๘๙- 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

             องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  มีคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  เพื่อติดตามและประเมินผลแผนให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย และเพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์กร ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
  
 
 
 

 

 

 

 

 



 ส่วนที่ ๓ 
-๙๐- 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๓๔……. 

 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก่ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 
  ๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงานจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 

๑. โครงการ มาตรการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  
 
๒.หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่
ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีก
ทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำ
แผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ 
ที่เก่ียวขอ้งจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างถูกตอ้งและเปน็ไป 
ตามวัตถุประสงคข์องทางราชการ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 

๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
๓.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง

เหมาะสม 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สำนักงานปลัดฯ  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 



 
-๙๑- 

 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 

๖. วิธีการดำเนินการ 
๑ จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอ้ยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัด 

๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทาง
ราชการกำหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และ
สอดคล้องกับนโยบาย 

๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 
๗. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 เดือนกันยายน ของทุกปีงบประมาณ 
 
๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น 
 ๒. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 ๓. การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง  ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 ๔. ลูกหนี้ภาษีโรงเรีอนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๙๒- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๓๕……. 

 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก่ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 
  ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำ
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุม
หรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของ
หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการ
ควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย 
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การ
ควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
กำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่
ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการ
ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น 
และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนด
ระบบการควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานจึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ตำบลลำภูขึ้น 



-๙๓- 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยง
หรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

๔. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลxxxเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้
อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

๕. วิธีดำเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๒. ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๖. สถานที ่
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
 ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 



-๙๔- 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามกำหนดเวลา 
 ๓. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๔. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๙๕- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๓๖……. 

 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก่ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 
  ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้ง
ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือปฏิบัติเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริต         
คอร์รัปชัน มีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนซักถามและตรวจสอบได้ 
 ๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  อำเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 



-๙๖- 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู   
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  เพ่ือนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒  และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภา 
 ๒. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความ 
 ๓. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๙๗- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๓๗……. 

 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก่ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ 
  ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการพัสดุเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้ง
ระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารงานพัสดุเพ่ือเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน 
มีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยข้อมูล
ต่อประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้ 
 ๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  อำเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 



-๙๘- 
 

๖. วิธีดำเนินการ 
 จัดทำออกประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการทุกขั้นตอน  เพ่ือนำเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒  และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๘. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการประกาศผลของโครงการที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๒. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพ่ือรับรู้ข้อมูลของโครงการที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลลำภูจัดซื้อจัดจ้าง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๙๙- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๓๘……. 

 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก่ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
        ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 
 
๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง และแกนนำชุมชน  
 
๒. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทและเป็นกลไกหลักขององค์กร ในการพัฒนา สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร  และได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการพัฒนาตำบลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บังคับ
ของกฎหมาย มีหน้าที่จัดให้มี บำรุงรักษาทั้งทางน้ำ ทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ 
ทางเดิน ที่สาธารณะ กำจัดขยะมูลฝอย ระงับโรคติดต่อ ป้องกันบรรเทา   สาธารณภัย ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการรวมทั้ง
คุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ดังนั้นเพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ได้มีความรู้เพ่ิมเติม ในด้านการพัฒนาอาชีพ
ในพ้ืนที่ และเปิดโลกทัศน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ
ด้าน โดยคณะผู้บริหารได้มีนโยบายในการดำเนินงานที่สำคัญหลักๆ เพ่ิมเติม ๔ ด้าน ประกอบด้วย      
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส  ๒.ส่งเสริมการศึกษาของเด็กก่อนปฐมวัย  ๓. ด้าน
เศรษฐกิจเน้นการพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔.ด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และ ๕.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จึงได้จัด
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
และแกนนำชุมชน ขึ้น 
 
 



 
-๑๐๐- 

 
   
๓.วัตถุประสงค์  
 ๑.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 ๒.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนเปิดวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาและแปรรูปพืชผลทางการเกษตรเพ่ือให้สามารถต่อสู้ในตลาดอาเซียนได้ 
 ๓.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้กับบุคลากรของ อบต.ในวงกว้าง สามารถนำความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ 
 ๔..เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี และมีความเข้าใจอันดีระหว่าง
ผู้ร่วมงานด้วยกัน 
 ๕.เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. /พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง และแกนนำ
ชุมชน จำนวนทั้งสิ้น ๔๒ คน 
 
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 ๑.ฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 
 ๒.ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาอาชีพ และการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ณ อบต./เทศบาล/หน่วยงาน/สถานประกอบการ ฯลฯ ทางภาคใต้ ภาค
กลางและภาคเหนือ 
 
๖.วิธีดำเนินการ 
 ๑.จัดประชุมเพ่ือกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 ๒.จัดทำโครงการและขออนุมัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ๓.ติดต่อประสานงาน สถานที่ศึกษาดูงาน 
 ๔.ดำเนินการตามโครงการ 
 ๕.สรุปและประเมินผลการอบรมและศึกษาดูงาน 
 
๗.ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
๘.งบประมาณดำเนินการ 
 งบประมาณจากสำนักปลัด หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและแกนนำชุมชน 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน  ๔๕๐,๐๐๐.-บาท  
 
 



 
-๑๐๑- 

 
 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและแกนนำชุมชน ได้รับความรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 ๒.ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนเปิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและแปรรูป
พืชผลทางการเกษตร 
 ๓.ได้รับความรู้และทักษะนำความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ 
 ๔.เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี และมีความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ร่วมงาน
ด้วยกัน 
 ๕.ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๖..มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน และทัศนคติที่ดีข้ึนในการพัฒนาตนเอง และสังคม 
 ๗.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีสัมพันธภาพการอยู่
ร่วมกันในสังคม เอ้ืออาทรและมีการดำรงชีวิตที่มีสมดุลมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๑๐๒- 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๓๙……. 

มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก่ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใด 

๑. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และแกนนำชุมชน  
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ ง ซึ่งจัดตั้งขึ้น                 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับที่ ๖    พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน       ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง และสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภา     องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละ ๒ คน 
ซึ่งได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่     ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน   การกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการพัฒนา
ตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ         
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
  ตามกฎหมายได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลไว้ในหลายมาตรา ซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผล
สำเร็จได้นั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานะของ
ผู้นำองค์กรจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้        ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ กฎระเบียบต่าง ๆ ใน
การบริหารท้องถิ่น ตลอดจนหลักการและกระบวนการวางแผน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนา
ท้องถิ่น สามารถใช้ทักษะในการจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นยอมรับและเชื่อถือศรัทธา อีกทั้งต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและแก้ไขปัญหาในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
สามารถชี้แนะให้คำแนะนำที่ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
นโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิผล ในการบริหารจัดการขององค์การบริหาร 
 
 



-๑๐๓- 
 
 
ส่วนตำบล จะมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่   
  ดังนั้น จึงจำเป็นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และแกนนำชุมชน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมาย  คำสั่ง  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สำคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู จึงจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และแกนนำชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และแกนนำชุมชน         
มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   เพ่ือลดความผิดพลาดและความเสียหายในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ 
        ๒. เพ่ือให้การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
        ๓. เพ่ือพัฒนาบุคลิกของผู้นำท้องถิ่น  ให้สอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน  ๕๐  คน   

๑.คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  จำนวน  ๔  คน 
๒.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู  จำนวน  ๒๒  คน   
๓.พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง  จำนวน  ๑๓  คน 
๔.แกนนำชุมชน  จำนวน  ๑๑  คน 

  
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
  
๖. ระยะเวลาดำเนินการ 
   งบประมาณปี ๒๕๖๒ 
 
๗  งบประมาณดำเนินการ 

 งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู ที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง        กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ       ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตำบล/พนักงานจ้าง และแกนนำชุมชน  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท  



 
-๑๐๔- 

 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และแกนนำชุมชน         
มีการเรียนรู้  ความเข้าใจเนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น     เพ่ือลดความผิดพลาดและความเสียหายในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ 

๒.การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
          ๓.ผู้นำท้องถิ่นสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ ให้สอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๑๐๕- 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลำดับที…่…๔๐……. 

มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก่ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนรวมของชุมชน (Community) และบรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

 ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

๑. ชื่อโครงการ  กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จำเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเผ้าระวัง ป้องปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้
ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนรวมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
          ๑.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 ๒.เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            ประชาชนในตำบลลำภู   
  
๕. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู 
 
๖. พื้นที่ดำเนินการ 
 ๑.ขออนุมัติจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
 ๓.จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๔.บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 ๕.เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
 ๖.ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
 



-๑๐๖- 
 
๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
   งบประมาณปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และ 2565 
 
๘. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภ ู
 
๑๐ ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 ๒.นำเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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