
 

 

                                                                                                                                             

 

 

แผนปฏิบัตกิารป้องกนัการทุจริต ๓ ปี 

( พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ) 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 

อ าเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวดันราธิวาส 

 



ค าน า 

 

  ปัญหาการทุจริตคอร์รับชั่น  เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน  และได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  ความมั่นคง  ตลอดจนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
ของประเทศ  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานา
อารยประเทศ  ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงระบบ  การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ  กัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้องรวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

 

  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนด
มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง      ธรรมาภิ บาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการ
ทุจริตได้   

 

  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
ภู  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  ให้
บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติตามค าสั่ง ๖๙/๒๕๕๗   เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย 

 

 

 

 

 

       องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
หลักการเหตุผล 

 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกินการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบกับนโยบายของ    พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวัน ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล ล าภู ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม ความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส         มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ใน
การรณรงค์ปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

วิสัยทัศน์ 
  “ต าบลน่าอยู่ วัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย เศรษฐกิจพอเพียงก้าวหน้า สู่สังคมสันติสุข” 

พันธกิจ 
 ๑.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ าอย่างเพียงพอ 
 ๒.ส่งเสริมและพัฒนางานคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 
 ๓.ส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
          ๔.ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้  การสร้างงานสร้างอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน 

 



-๒- 

 

 ๖.ส่งเสริม สนับสนุน และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 ๗.พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรและปรับปรุงองค์กรตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 
 ๘.ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเหมาะสมตาม
วัยและพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

 เรื่อง         หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า 
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 
มิติที ่๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ๑๓-๑๔ 
         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑ (มิติที่ ๑) มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ๑๕-๑๖ 
และพนักงานจ้างส่วนต าบลล าภู 
ล าดับที่ ๒ (มิติที่ ๑) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์ ๑๗-๑๙ 
การบริหารส่วนต าบลล าภู 
ล าดับที่ ๓ (มิติที่ ๑) มาตรการ การจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน  ๒๐-๒๑ 
ล าดับที่ ๔ (มิติที่ ๑) มาตรการ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   ๒๒-๒๓ 
ล าดับที่ ๕ (มิติที่ ๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้ออกหน่วยบริการ ๒๔-๒๖ 
จัดเก็บภาษี 
ล าดับที่ ๖ (มิติที่ ๑) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรผู้ท าคุณประโยชน์  ๒๗-๒๙ 
ต่อพระพุทธศาสนา 
ล าดับที่ ๗ (มิติที่ ๑) กิจกรรม การน าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปจัดการเรียนการสอน ๓๐-๓๑ 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ล าดับที่ ๘ (มิติที่ ๑) โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๓๒-๓๓ 
ล าดับที่ ๙ (มิติที่ ๒) กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ  ๓๔-๓๖ 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
ล าดับที่ ๑๐ (มิติที่ ๒) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” ๓๗-๓๘ 
ล าดับที่ ๑๑ (มิติที่ ๒) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๓๙-๔๐ 
รายจ่ายประจ าปี”  
ล าดับที่ ๑๒ (มิติที่ ๒) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ๔๑-๔๒ 
ล าดับที่ ๑๓ (มิติที่ ๒) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ   ๔๓-๔๔ 



 

สารบัญ 
 เรื่อง         หน้า 
 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
ล าดับที่ ๑๔ (มิติที่ ๒) มาตรการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อให้บริการ ๔๕-๔๖ 
ของ อบต.ล าภู 
ล าดับที่ ๑๕ (มิติที่ ๒) คู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ ๔๗-๔๘ 
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ล าดับที่ ๑๖ (มิติที่ ๒) โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่    ๔๙-๕๑ 
ล าดับที่ ๑๗ (มิติที่ ๒) กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ๕๒-๕๓ 
ล าดับที่ ๑๘ (มิติที่ ๒) มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด ๕๔-๕๕ 
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่ ๑๙ (มิติที่ ๒) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”   ๕๖-๕๗ 
ล าดับที่ ๒๐ (มิติที่ ๒) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้ง  ๕๘-๕๙ 
ภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
ล าดับที่ ๒๑ (มิติที ่๒) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  ๖๐-๖๑ 
ล าดับที่ ๒๒ (มิติที่ ๒) มาตรการ “ด าเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในองค์กรปกครอง ๖๒-๖๓ 
ส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
ล าดับที่ ๒๓ (มิติที่ ๓) มาตรการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน ๖๔-๖๕ 
ต าบลล าภู 
ล าดับที่ ๒๔ (มิติที่ ๓) โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ๖๖-๖๙ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองเพ่ือสนับสนุนครุภัณฑ์ 
วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบิตงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับศูนย์ฯ 
ล าดับที่ ๒๕ (มิติที่ ๓) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย ๗๐-๗๑ 
ล าดับที่ ๒๖ (มิติที่ ๓) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ๗๒-๗๓ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู” 
ล าดับที่ ๒๗ (มิติที่ ๓) มาตรการประชาสัมพันธ์กิจกรรมองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าภู ๗๔-๗๕ 
ล าดับที่ ๒๘ (มิติที่ ๓) การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหาร ๗๖-๗๗ 
ส่วนต าบลล าภ ู
ล าดับที่ ๒๙ (มิติที่ ๓) มาตรการก าหนดขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  ๗๘-๗๙ 
ล าดับที่ ๓๐ (มิติที่ ๓) มาตรการตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาและแจ้งผลความ ๘๐-๘๑ 
ตืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ล าดับที่ ๓๑ (มิติที่ ๓) โครงการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลและแผนชุมชน ๘๒-๘๕ 
ประจ าปีงบประมาณ  
ล าดับที่ ๓๒ (มิติที่ ๓) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  ๘๖-๘๗ 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 



สารบัญ 
 เรื่อง         หน้า 
 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
ล าดับที่ ๓๓ (มิติที่ ๓) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ๘๘-๘๙ 
พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู
ล าดับที่ ๓๔ (มิติที่ ๔) มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี    ๙๐-๙๑ 
ล าดับที่ ๓๕ (มิติที่ ๔) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   ๙๒-๙๔ 
ล าดับที่ ๓๖ (มิติที่ ๔) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ ๙๕-๙๖ 
ล าดับที่ ๓๗ (มิติที่ ๔) มาตรการ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง    ๙๗-๙๘ 
ล าดับที่ ๓๘ (มิติที่ ๔) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร   ๙๙-๑๐๑ 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างและแกนน าชุมชน  
ล าดับที่ ๓๙ (มิติที่ ๔) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ๑๐๒-๑๐๔ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนต าบล พนักงาน และแกนน าชุมชน 
ล าดับที่ ๔๐ (มิติที่ ๔) กิจกรรมการติดป้ายประชาพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  ๑๐๕-๑๐๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ส่วนที่ ๓ 
-๑๕- 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที…่…๑……. 
 

มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหารข้าราชการ

การเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น   
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างส่วนต าบล
ล าภู 
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ  
ที่เอ้ือให้เกิดความทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  จึงได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ที่ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 ๒..เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๓.เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
  

 



-๑๖- 
 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นทีมี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒.รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหาร 
 ๓.ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างส่วนต าบลล าภู 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ส่วนที่ ๓ 
-๑๗- 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที…่…๒……. 
 

มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหารข้าราชการ

การเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       ๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
ภู 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภู  พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลล า
ภู   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก   ธรร
มาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม,   มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  พล
เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์     ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน  ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๓.๗/ว๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   ควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 
 

 



-๑๘- 
 
 
 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ

บริหารส่วนต าบลล าภู  ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าภู”  ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขอองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริ การ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๔. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ 
 ๕. เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
    คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทั่วไป 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 
 



-๑๙- 
 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   ลูกจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         ส่วนที่ ๓ 
-๒๐- 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๓……. 

 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่นและฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน  
๒. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีมีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ      

ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย 

เพ่ือตอบสนองนโยบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และ
เพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับช้อนของเจ้าหน้าที่
ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น พ้ืนฐานการ
ปฏิบัติตนในการ่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด  ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 



-๒๑- 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 ๒. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ๒. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ๔. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๓ 

-๒๒- 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๔………. 

 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  ๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ  มาตรการ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)มุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔    

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ่ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าภู จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการ รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)  ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือเสริมสร้างองค์กรที่มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 ๒.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  

  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
จ านวน 79 คน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 



 
 

-๒๓- 
 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.การปลูกจิตส านึกต้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ฃ. มาตรา ๑๐๐  มาตรา ๑๐๓  
มาตรา ๑๐๓/๗ 
 ๒.เผยแพร่ ประชาสัมธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านโตรงการ/
กิจกรรมและสื่อช่องทางต่าง ๆ 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 
๘ งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป มี
ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๓ 

-๒๔- 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๕………. 

 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  ๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 
๑. ชื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเกิดขึ้นตามนโยบายการกระจายอ านาจปกครองสู่ท้องถิ่นในระดับพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้เป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชน อย่างแท้จริงและจากการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูที่ผ่านมายังพบว่ามีปัญหาโดยเฉพาะการให้บริการที่ถูกมองว่าให้บริการล่าช้า
หลายขั้นตอนกฎระเบียบและแบบฟอร์มมากมาย การบริการที่ขาดคุณภาพ ซึ่งมาตรา ๖๙/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามหน้าที่และต้องเป็นเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตร ๕๒ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฏีการนี้
โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าวองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภูจึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดเก็บรายได้กิจกรรมออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี  
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริการแก่ประชาชน 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 ๒.เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อบต. โดยยึดการบูรณาการซึ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ 
 ๓.เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจซึ่งเน้นความคุ้มค่ากับเงินลงทุนทีเกิดจากการ
น าเงินภาษีของประชาชนไปใช้ 
 ๔.เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเปูาหมาย 
 ๕.เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ได้รับความพ่ึงพอใจ 
 ๖.เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนที่มาใช้บริหาร 



 
 

-๒๕- 
 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน ผู้ประกอบการค้า สถานบริการต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูที่ต้องช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี้ 
 -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   จ านวน   ๑๒๕  ราย 
 -ภาษีปูาย    จ านวน             ๔๔  ราย 
 -ภาษีบ ารุงท้องที ่   จ านวน        ๒,๙๙๙  ราย 
 -ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   จ านวน  ๑๓๗  ราย 
 รวมทั้งสิ้น    จ านวน        ๓,๓๐๕  ราย 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑ ต าบลล าภู 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของงานบริการ 
 ๒.จัดท าแนวทางการลดขั้นตอนและประกาศให้ประชาชนทราบ 
 ๓.จัดท าบันทึกเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ ประจ าปีงบประมาณ    
๒๕๖๑  เพ่ือขออนุมัติด าเนินการ                          
 ๔.จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย ภาษีบ ารุงท้องที่ 
 ๕.ประสานงานและแจ้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้
ประชาชนทราบ 
 ๖.จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมแนะน าการเสียภาษีให้
ประชาชนในพื้นท่ี 
 ๗.สรุปผลการด าเนินโครงการและรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 
๘ งบประมาณด าเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบจัดเก็บรายได้ โดยใช้งบประมาณรายละเอียดดังนี้ 
  
 



-๒๖- 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส 
 
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.การบริหารราชการของการบริหารส่วนต าบลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสามารถตอน
สนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 ๒.การบริหารงานแบบบูรณการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 ๓.เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 ๔.สามารถจัดเก็บภาษีไดต้ามเปูาหมายที่ก าหนด 
 ๕.ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๒๗- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๖………. 

 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  ๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
๒.หลักการและเหตุผล  

ศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมนุษย์มายาวนาน ตั้งแต่ยุคปฐมกาลที่ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้า             
ทางเทคโนโลยีและวิทยาการ จนถึงยุคโลกาภิวัฒน์ที่เต็มไปด้วยความทันสมัยและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ       
แต่ไม่ว่ายุคสมัยและวิถีชีวิตของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คู่กับสังคมก็คือ ศาสนา  เพราะ
ศาสนาเป็นแนวทางแห่งการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ เป็นสถาบันทางสังคมที่สร้างคุณค่า        ทาง
จริยธรรมและศีลธรรมให้เกิดข้ึนอีกด้วย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่ท าให้ศาสนากลายเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งของสังคมอย่างแยกไม่ออก 

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ในยุคที่ผู้คนเหินห่างจากศาสนา  
ศาสนาต้องเผชิญหน้ากับการท้าทายจากสิ่งต่างมากมาย ศาสนาจะสามารถด ารงอยู่ท่ามกลางกระแสแห่งการท้าทาย
นี้ได้หรือไม่ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับพุทธศาสนิกชนในการศึกษาพระธรรมค าสอน แล้วน ามาประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้      
บรรลุธรรม  แล้วจึงน าไปเผยแผ่  เพ่ือความสุข ความเจริญแก่สังคม ดังเช่น พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ได้ทรงเน้นย้ าในเรื่องการธ ารงพระพุทธศาสนาที่จะต้องเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามภูมิปัญญา ความสามารถ และโอกาสของตนที่มีอยู่เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ อย่าง
ถูกต้องกระจ่างชัดเจนในหลักธรรม และทรงแนะให้พสกนิกรชาวไทยได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต ซึ่งแนวคิดหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นการน าค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการประสานกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร และ    เป็นรูปธรรม 
หลักจริยธรรมดังกล่าวคือ หลักการเดินสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา ระดับโลกิยธรรม คือธรรม    ที่เหมาะแก่
ชาวบ้านทั่วไป ได้แก่ ความเป็นผู้รู้จักพอในการบริโภคใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ชีวิตแบบ   ไม่ฟุุมเฟือย 
ฟูุงเฟูอ ซึ่งมีลักษณะเป็นการลด ละเลิก อบายมุข ด้วยการประพฤติตามหลักเบญศีลและเบญจธรรม    ซึ่งถือเป็น
หัวใจส าคัญของการเป็นวิถีพุทธ ซึ่งเป็นวิธีที่จะสามารถรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ไปได้อย่างยาวนาน   

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเสริมสร้างโลกทัศน์ที่ดีงามแก่พุทธศาสนิกชน ในการสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความตื่นรู้ ให้มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสรรพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างพ้ืนฐานจิตใจให้มีส านึกในคุณธรรม ด าเนิน 

 
 



-๒๘- 
 

 
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร      มีสติปัญญา เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี   

 
 ๓.วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาพระธรรมค าสอน 

๒. เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
๓. เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนน าความรู้ที่ได้จากการอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๔. เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พุทธศาสนิกชนในพ้ืนที่ต าบลล าภู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ล าภู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลล าภู และพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง จ านวน ๔๒ คน  
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณ 
 ๒. คัดเลือกพุทธศาสนิกชนผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพ่ือเข้าร่วมโครงการ  

๓. จัดอบรม “การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์” 
๔. ศึกษาดูงานเพ่ือเรียนรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ 
๕. สรุปผลและประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                               

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  
๘. งบประมาณ  

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แผนงาน การรักษา
ความสงบภายใน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน     
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นเงินงบประมาณ  ๑๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 

 
 



-๒๙- 
 
 
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการศึกษาพระธรรมค าสอน 
๒. พุทธศาสนิกชนเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
๓. พุทธศาสนิกชนน าความรู้ที่ได้จากการอบรมและศึกษาดูงานมาปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๔. พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๓๐- 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๗……. 

มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  ๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 
๑. กิจกรรม การน าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต โดยเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ให้
มีความเป็นพลเมืองที่ดี  มีจิตสาธารณะจิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และ
ต่อต้านการทุจริต 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
 ๒.เพ่ือปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๓.เพ่ือสร้างให้มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต 
   
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล่นองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
          น าหลักสูตร “โตไปไม่โกง”ไปจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีการศึกษาท่ี ๒๕๖๒ 
 
๘ งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ  
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 



-๓๑- 
 
 
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู มีคุณลักษณะ อันพ่ึงประสงค์ตาม “หลักสูตรโต
ไปไม่โกง” มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน มีความ
รับผิดชอบและอยู่อย่างพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๓๒- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๘………. 

 
มิติที่ ๑  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  ๑.๓.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

๑. ชื่อโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน ทั้งจากภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ที่

เกิดขึ้นบ่อย และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ได้สร้างความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อความปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรง ผลกระทบทางอ้อม คือสูญเสียเศรษฐกิจโดย
ของประเทศ  เนื่องจากต้องน างบประมาณไปใช้ในการช่วยเหลือ/รักษาพยาบาลผู้ประสบภัย ฟ้ืนฟูบูรณะถนน
หนทาง สิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภค 

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านหนึ่งในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการภัยพิบัติเพ่ือลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นและได้
เร่งรัดด าเนินการในการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน  โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ระดมพลังแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน/หมู่บ้านที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเด็ก
เยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมปูองกันภัย สามารถช่วยเหลือ
ตนเองและคนในชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามา
สนับสนุนช่วยเหลือ โดยการปลุกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชน มีจิตสาธารณะ เสียสละ มีส่วนร่วมใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ความรู้เกี่ยวกับภัยต่าง การปูองกันภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ประกอบ
กับ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ (๔) พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๙) 
พระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐  มาตรา ๒๐ 
  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการปูองกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ  
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย 
 ๒.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านการปูองกันภัยและระงับภัยต่าง ๆ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่ายด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๓.เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตส านึกของการเสียสละหรือจิตสาธารณะ ตระหนักและให้
ความส าคัญของการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๔.เพ่ือสร้างวิทยากรประจ าท้องถิ่นให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านการปูองกันและระงับภัย 



-๓๓- 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เยาวชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จ านวน ๔๐ คน จัดฝึกอบรมโดยวิทยากรจากส านักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดนราธิวาส 
  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 ๓.ด าเนินการตามโครงการ                          
 ๔.สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 
๘ งบประมาณด าเนินการ 
 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบด าเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
  
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู       อ าเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส 
 
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจเกี่ยวกับภัยและการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเบื้องต้นได ้
 ๒.ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และเตรียมพร้อมในการปูองกันภัยและรับมือกับภัย
ต่าง ๆ  ที่อาจเกิดข้ึนได ้
 ๓.ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึก เสียสละหรือจิตสาธารณ ตระหนักและให้ความส าคัญในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
  
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๓๔- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๙……. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๒. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ 

 
 
 



-๓๕- 
 
 

ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตาม
กรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไป
ได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรื อ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติปูองกันต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
 ๒. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
 ๓. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
 
 
 

 
 



-๓๖- 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 ๒. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๓. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๔. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๕. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๖. รายงานผลการด าเนินงาน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ 
ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ๔ ป ีจ านวน ๑ ฉบับ 
 ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูได ้
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๓๗- 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที…่…๑๐……. 
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
                ๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
                      ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงิ นเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๘- 
 

 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล โดย
แต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้ าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ  ไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นกรรมการ และให้พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 ๓. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 ๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
 ๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ส่วนต าบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ )  พ.ศ. ๒๕๕๙ (การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
 บุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 
 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๓๙- 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที…่…๑๑……. 
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ 
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี  และด า เนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 ๒. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 



-๔๐- 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 ๓. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๔๑- 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๑๒……. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ 
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ของ อบต. ทุกโครงการและกิจกรรม 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

 
 



-๔๒- 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 ๒. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภู ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
 งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
 ๒.การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
 ๓.สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๔๓- 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที…่๑๓………. 
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพ่ึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มา
ขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่ง
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และ
การให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็น
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มา
รับบริการ 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
  

 
 
 



-๔๔- 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 ๓. จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 ๒. การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๔๕- 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๑๔……. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อให้บริการของ อบต.ล าภู 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง ๑๑ ต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีมาตรการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อให้บริการของ อบต.ล าภู 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 ๒. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ๓. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 
 

 
 



-๔๖- 
 

 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   
จ านวน ๑ ครั้ง ต่อปี 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 ๒. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตามรูปแบบที่ก าหนด 
 ๓. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้เทศบาลทราบ 
 ๔. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 ๕. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 ๖. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท/ปี 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๒.ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓.การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๔๗- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๑๕……. 

 
มิติที ่๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพ่ึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   
 คู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ  พ.ศ.๒๕๕๘ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ   
 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘         
ตามมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาต
จะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) 
ในการยื่นค าขอ  ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ
อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ ค าขอ...” โดยมีเปูาหมาย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของ
ประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จึงได้จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน” ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่  ที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ 
 ๒. เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
 ๓. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 ๔. เพ่ือสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนที่มาขอรับบริการ 
 

 
 



-๔๘- 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ผู้ใช้ค้นหากระบวนงานของส่วนกลางในระบบ หากคู่มือของส่วนกลางได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ร. แล้ว 
จะพบคู่มือของส่วนกลางอยู่ในสถานะที่พร้อมให้ท าส าเนา ผู้ใช้สามารถท าส าเนาคู่มือฯ ของส่วนกลางมาเป็น
ของหน่วยงานตนเอง แล้วด าเนินการแก้ไขเฉพาะบางจุดตามค าแนะน าของหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง 
เมื่อท าคู่มือเสร็จแล้ว ผู้ใช้ต้องส่งคู่มือให้ผู้อนุมัติเพ่ือส่งมายังส านักงาน ก.พ.ร. โดยผู้อนุมัติคู่มือ = ผู้อนุญาต
ตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร อปท. (นายกฯ) 
 ๒. ผู้อนุมัติได้รับคู่มือและท าการตรวจสอบหากเห็นชอบ ให้อนุมัติคู่มือหากต้องการให้แก้ไขสามารถ
ส่งคืนผู้จัดท าโดยกดปุุมไม่อนุมัติ 
 ๓. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้รับคู่มือและท าการตรวจสอบหากเห็นชอบจะอนุมัติการเผยแพร่ หากต้องการ
ให้หน่วยงานแก้ไขจะส่งคืนผู้จัดท าโดยไม่อนุมัติในระบบ 
 ๔. คู่มือที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ร. จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 ๕. หากคู่มือที่เผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว หากต้องการแก้ไขให้ติดต่อส านักงาน ก.พ.ร. 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานธุรการ ส านักปลัด 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๔๙- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๑๖………. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพ่ึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
๑.   ชื่อโครงการ    โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่  
๒.   หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็น
ด้านสาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ล้วนแล้วเป็นหน้าที่
ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับ     รากหญ้ามาก
ที่สุด   และเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา   อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับปัจจุบัน ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล       มีหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม   รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ 
อบต.   ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลของ อบต. การจัดท าแผนต าบลของ  อบต.  การ
จดัท างบประมาณ   การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และ       การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน   ให้ได้รับทราบข่าวสาร       มีส่วนรับรู้
แสดงความคิดเห็น  และน าข้อมูลจากการท าเวทีประชาคมดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภู จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชนในท้องถิ่น   
ในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ อย่างมีประสิทธิผลนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลล า
ภู ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ คือ กองคลังได้ให้บริการรับช าระภาษีท้องที่และภาษีอ่ืนๆ   
ส านักปลัดฯ ให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ การบริการงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ     
ผู้พิการ ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ให้บริการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกองช่าง
ให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน รับแจ้งไฟฟูาช ารุด การขออนุญาต
ก่อสร้าง โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทาง
คณะผู้บริหารซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวด้วย 

 
 
 



-๕๐- 
 

 
 
๓.  วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 ๒.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เกี่ยวกับ   การ
มีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ๓.  เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เช่น การรับช าระ
ภาษบี ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ การจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตก่อสร้าง ฯลฯ 
 ๔.  เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่     
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  จ านวน  ๑๑  หมู่บ้าน   
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
             พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  จ านวน  ๑๑  หมู่บ้าน   
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
 ๒.  จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเพ่ือวางแผนการให้บริการ ออกค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 
 ๓.  ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 ๔.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยใช้ แผ่นพับประชาสัมพันธ์  ส่งหนังสือแจ้งก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่  
 ๕.  ออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการประชาชนตามก าหนดการ  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 
  -  จัดเวทปีระชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)                  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   
  -  รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ 
  -  รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านสาธารณูปการต่าง ๆ          และ
ตอบปัญหาของประชาชน   
  -  รับจดทะเบียนพาณิชย์ แจ้งรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
  -  สรุปชี้แจงและแถลงนโยบายของผู้บริหารให้ประชาชนทราบ 
  -  รับการขออนุญาตก่อสร้าง 
  -  รับแจ้งไฟฟูาช ารุด 
  -  ให้ความรู้งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ  
  -  สาธิตการท าอาหารพื้นบ้านเพื่อการประกอบอาชีพ 
  -  บริการตัดผมชาย 
 

 



-๕๑- 
 
 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔   
๘.   งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย ประเภท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการอบต. เคลื่อนที่ ตั้งไว้  
๒๐,๐๐๐.- 
 
๙.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -  งานบริหารงานทั่วไป  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
๑๐.  ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.  ประชาชนได้ เสนอสภาพปัญหาและความต้ องการในชุมช นของตน เอง เ พ่ื อ ให้             
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 ๒.  ประชาชนเกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
 ๓.  ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารับบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๕๒- 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๑๗………. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการ
ท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๔. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 
 
 

 
 
 



-๕๓- 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สั้นลง 
 ๒. ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลล าภู 
 ๓. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 ๔. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 ๕. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๒. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกมอบอ านาจให้รองนายก หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท า
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๔. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 ๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกและผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 ๒. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 ๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  

 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๕๔- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๑๘………. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติ 

ราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
 
 
 
 
 



-๕๕- 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
 ๒. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 ๓. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๕๖- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๑๙……. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๒.๕.๑ ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑.ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 ๒. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 

 



-๕๗- 
 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 ๓. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๕๘- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๒๐………. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  ๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอท่ีได้ด าเนินการ ตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
 
 
 



-๕๙- 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ  
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๓ 

-๖๐- 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๒๑………. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

      ๒.๕.๓ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่ งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภู เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 ๒. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๑- 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๒. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 ๓. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๔. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ภูให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๙. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภู   ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๖๒- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๒๒………. 

 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

      ๒.๕.๓ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี ้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล  บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและ
ตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๒. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 
 
 



-๖๓- 
 
๔. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าภู 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  ต าบลล าภู  อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 ๓. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 ๔. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๖๔- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๒๓………. 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
           ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จึง
ได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภู ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบล ล าภู  โดยมีงานศูนย์บริการ
ข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและ
ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 ๒. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภู 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จ านวน ๑ แห่ง 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 

 
 
 
 



-๖๕- 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 ๓. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 ๔. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๕. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๖. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 ๗. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๖๖- 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๒๔………. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
๑. ชื่อโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมืองเพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ ให้กับศูนย์ฯ  
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การจัดระบบบริการสาธารณะ รวมทั้งด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ค้นคว้าทั้งด้านวิช าการ
ระเบียบ กฎหมาย และอ่ืน ๆ โดยการน าเทคโนโลยีที่เหมาสมใช้เพ่ือการสือสาร ด าเนินการเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้าน
ต่าง ๆ การตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๘๒/๓ ก าหนดให้อ าเภอหนึ่ง ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่วมกันจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ณ 
ที่ว่าการอ าเภอ หรือสถานที่ท่ีนายอ าเภอเห็นสมควร โดยให้นายอ าเภอรับผิดชอบดุแลการด าเนินงานของศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอแทนองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือท าหน้าที่เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามามีส่วนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุก
ขั้นตอน และให้องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของศูนย์ และก าหนดให้
ที่ว่าการอ าเภอเมืองนราธิวาสเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอ าเภอเป็นสถานที่กลางใน
การสอบราคาและประกวดราคา 
 นายอ าเภอเมืองนราธิวาส ได้เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ขึ้น ณ 
ที่ว่าการอ าเภอเมืองนราธิวาส เนืองจากเป็นการจัดตั้งศูนย์ฯ มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงจัดหาและบ ารุงรักษา
วัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้การด าเนินการของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ใช้ศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาความรู้ของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองนราธิวาสที่เข้ามาติดต่อราชการ ส่งเสริมกระบวนการ
ถ่ายทอดทางวิชาการการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้
บุคคลสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง และให้มี 

 
 
 



-๖๗- 
 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน ๑ คน องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอโดยจัดหา 
วัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับการปฏิบัติงานและจัดหาคนมาท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนราธิวาสประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้น  
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑.เป็นสถานที่ส าหรับการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนที่ประสงค์จะใช้สถานที่ด าเนินการ เป็นการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ท าให้เกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากท่ีสุด 
 ๒.เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล การตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอรับชั่น 
 ๓.ใช้ศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้
บุคคลทั่วไป องค์กรชุมชน และสถาบันอ่ืน ๆ ได้เรียบรู้ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทั้งด้านวิชาการ ระเบียบ 
กฎหมายและอ่ืน ๆ ด้วยคนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารให้บุคคลทั่วไป องค์กรชุมชน และสถาบันอ่ืน ๆ มีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการแสวงหาความรู้ค้นคว้านด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกจาก
วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการสือสาร และความช่วยเหลืออ่ืนในทางการศึกษา ค้นคว้า 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑.ปรับปรุง ศูนย์ฯ โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม และค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและบันทึกข้อมูล 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการบริการสาธารณะของศูนย์ฯ เป็นสถานที่รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง เพ่ือ
ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์โดยค านึงการมีส่วนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดซื้อ 
 ๒.ศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารให้บุคคลทั่วไป องค์กรชุมชน และสถาบันอ่ืน 
ๆ มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการแสวงหาความรู้ ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทั้งด้านวิชาการ ระเบียบ 
กฎหมาย และอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกจากวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ประสานสนับสนุนส่งเสริม จัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง  ๆ เพ่ือให้บริการใน
การศึกษา ค้นคว้าที่เหมาะสม รวมทั้งใช้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ประสานและสนับสนุนส่งเสริมการจัดศึกษา
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานทางการศึกษา 
 
 
 



-๖๘- 
 
 
 ๔.ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ประสานเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ส าหรับการศึกษา ค้นคว้าตามอัธยาศัย ผู้ใช้มีความรู้ ทักษะ เพียงพอ 
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ในพ้ืนที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าของบุคคลทั่วไป องค์กรชุมชน
และสถาบันอ่ืนตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร อ าเภอเมืองนราธิวาส 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ 
  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 
๘ งบประมาณด าเนินการ 
 ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปอ ๔๐,๐๐๐ บาท  
 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอเมืองนราธิวาส  ใช้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ที่มีการ
ปฏิบัติงานที่สะดวก การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.ศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารทั้งด้านวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย และอ่ืน ๆ  
ให้บุคคลทั่ว องค์กรชุมชน และสถาบันอ่ืน ได้มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการแสวงหาความรู้ค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกจากวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.ศูนย์ ฯ เป็นสถานที่ประสานสนับสนุนส่งเสริม จัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้บริการใน
การศึกษา ค้นคว้าที่เหมาะสม รวมทั้งใช้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ประสานและส่งเสริมการจัดศึกษา ตลอดจน
บุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน
ทางการศึกษา 

 



-๖๙- 
 
 
 ๔.ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ประสานเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ส าหรับการศึกษา ค้นคว้าตามอัธยาศัย ผู้ใช้มีความรู้ ทักษะเพียงพอ
เพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานในด้านการส่งเสริมสนับสนุน 
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ในพ้ืนที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าของบุคคลทั่วไปองค์กรชุมชน
และสถาบันอ่ืนตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๓ 

-๗๐- 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๒๕………. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

      ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ้
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 ๒. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวก 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
 
 

 



-๗๑- 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดฯ  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๗๒- 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที…่…๒๖……. 
 

มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

     ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภู” 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักของเทศบาลxxxได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 ๓. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
 

 
 
 



-๗๓- 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
- ประกาศวิทยุ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๗๔- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๒๗……. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

     ๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการ
เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่
ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่าน
ทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 ๕. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 ๖. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล สื่อมวลชนและ
ประชาชน 
 
 



 
-๗๕- 

 
๔. เป้าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
อย่างกว้างขวาง 
 ๑. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เทศบาล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 ๒. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 ๓. เสียงตามสาย 
 ๔.  อ่ืนๆ    Webgite,  line  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. เสนออนุมัติโครงการ 
 ๒. ด าเนินการประชุม 
 ๓. มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 ๔. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของเทศบาล 
 ๕. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความ 
พึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๗๖- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๒๘………. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอนสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

     ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 

 
๑. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๒. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนใน
พ้ืนที ่
๔. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

 
 
 
 



-๗๗- 
 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๓. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 ๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 ๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๓๕๓-๒๖๒๓ ทางโทรสารหมายเลข ๐-๗๓๕๓-๒๖๒๓ 
 ๓. ทางเว็บไซต์  
 ๔. ทางไปรษณีย ์
๗ ระยะด าเนินการ 
        ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
         ๒. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
         ๓. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๗๘- 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๒๙………. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอนสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

       ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ศูนยร์ับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูเป็นหน่วยให้บริการ ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนร าคาญต่าง ๆ แก่ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาค
ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 ๒. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
- ผ่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 



-๗๙- 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๘๐- 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่๓๐………. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอนสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

      ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาและแจ้งผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้
ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราว
หรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 ๒. เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 ๓. เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
๔. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าภู 
 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
            พ้ืนที่รับชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
 
 
 

 



-๘๑- 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 ๓. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 ๔. ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 ๕. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ ๑) ไปรษณีย์ ๒) โทรศัพท ์๓) โทรสาร   

 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
๑๐ ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดแูลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานของเทศบาลxxx 
 ๒. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข ์
 ๓. ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๘๒- 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๓๑……. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 
๑. ชื่อโครงการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลและแผนชุมชน ประจ าปีงบประมาณ         พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่
ก าหนดให้มรีะยะเวลาสี่ปี เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่
เกินศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือก าหนดแนว
ทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูในอนาคต ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้เป็นไปตาม
ขั้นตอน และกระบวนการที่ก าหนด และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าภู 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จึงได้จัดท าโครงการจัดท าเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลและแผนชุมชนขึ้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูจะได้รับทราบปัญหา ความ
ต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือจะได้น าข้อมูลหรือปัญหามาก าหนดโครงการ/กิจกรรม แล้วบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป  
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ๒.เพ่ือรับทราบข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

 
 
 



-๘๓- 
 
 

๓.เพ่ือให้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ๔.เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือการบริหารงาน 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 -การจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน ต าบลล าภู มี ๑๑ หมู่บ้าน ได้ท าประชาคมหมู่บ้าน จ านวน ๑๑ ครั้ง   

-การจัดท าเวทีประชาคมต าบล จ านวน ๑ ครั้ง โดยมีเปูาหมายระดับต าบล ดังนี้ 
๑.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ๑๑ หมู่บ้าน  จ านวน  ๒๒ คน 
๒.ท้องถิ่นอ าเภอเมืองนราธิวาส     จ านวน    ๑ คน 
๓.ปลัดอ าเภอผู้ประสานงานประจ าต าบลล าภู   จ านวน    ๑ คน 
๔.ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑,๗,๙     จ านวน    ๓ คน 
๕.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล าภู  จ านวน    ๑ คน 
๖.โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลล าภู ๕ โรงเรียน    จ านวน    ๕ คน 
๗.ผู้จัดการการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส   จ านวน    ๑ คน 
๘.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส   จ านวน    ๑ คน 
๙.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑     จ านวน    ๑ คน 
๑๐.สารวัตรก านัน หมู่ที่ ๑     จ านวน    ๑ คน 
๑๑.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ ๘  จ านวน    ๒ คน 
๑๒.อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) หมู่ที่ ๑  จ านวน    ๒ คน 
๑๓.กรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙    จ านวน    ๒ คน 
๑๔.กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ ๑     จ านวน    ๒ คน 
๑๕.กลุ่มสตรี หมู่ที่ ๕      จ านวน    ๒ คน 
๑๖.กลุ่มหัตถกรรม หมู่ที่ ๑๑     จ านวน    ๒ คน 
๑๗.กลุ่มแปรรูป หมู่ที่ ๙      จ านวน    ๓ คน 
๑๘.ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ ๒      จ านวน    ๒ คน 
๑๙.ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ ๑     จ านวน    ๒ คน 
๒๐.เยาวชน หมู่ที่ ๘      จ านวน    ๒ คน 
๒๑.หมอดิน  หมู่ที่ ๖      จ านวน    ๒ คน 
๒๒.กลุ่มเผ้าระวังสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ ๓    จ านวน    ๒ คน 
๒๓.ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑๐     จ านวน    ๗ คน 
๒๔.ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ หมู่ที่  ๙    จ านวน    ๑ คน 
๒๕.ประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในต าบลล าภู (สัดส่วนไม่น้อยกว่า จ านวน ๑๕๓ คน 

 



-๘๔- 
 
 
 ร้อยละ ๒ ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในต าบลล าภู จ านวน ๗,๖๐๔ คน) 
 ๒๖.ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง    จ านวน   ๑๐ คน 
        รวมจ านวน      ๒๓๓ คน 
  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 -การจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน ต าบลล าภู มี  ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ 
 หมู่ที่ ๑ บ้านปรางค์ 
 หมู่ที่ ๒ บ้านล าภู 
 หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งขนุน 
 หมู่ที่ ๔ บ้านโคกโก 
 หมู่ที่ ๕ บ้านรามา 
 หมู่ที่ ๖ บ้านท าเนียบ 
 หมู่ที่ ๗ บ้านกาเสาะ 
 หมู่ที่ ๘ บ้านปลักปลา 
 หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งงาย 
 หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุเรียนนก 
 หมู่ที่ ๑๑ บ้านบาโง 
 -การจัดเวทีประชาคมต าบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูจัดเก็บข้อมูลและก าหนดประเด็นการพัฒนา 
(ประชาคม) 
 ๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
 ๓.คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ๔.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภูเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภู เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบาล าภูพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ในการด าเนินการตามขั้นตอนละวิธีการดังกล่าวมีองค์กรรับผิดชอบได้แก่ ฝุายวิเคราะห์นโยบายและ
แผนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู และคณะกรรมการพัฒนา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลล าภู 
  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



-๘๕- 
 
 
๘ งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบประมาณตั้งไว้ 
๑๕,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  
 
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.ร้อยละ ๘๐ ของกิจกรรม/โครงการในแผนฯ ที่มาจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน และได้ผ่านเวที
ประชาคมต าบล 
 ๒.ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๓.องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูได้ทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน เพ่ือจะได้น า 
ข้อมูลและปญัหาไปก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
 ๔.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปตามระเบียบฯ 
 ๕.เป็นการส่งเสริมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยมีแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือการบริหารงาน 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๘๖- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๓๒……. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 
๑. ชื่อโครงการ มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๑องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู และแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภู  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จ านวน ๒๐ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นคณะกรรมการ 
 ๖.๒ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เพื่อคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 



-๘๗- 
 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เมื่อคณะกรรมการฯ ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ 
(๒) และข้อ ๙ ที่ก าหนด 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภู เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล า
ภู ละร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าภู ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๘๘- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๓๓……. 

 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.๓.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฎิบัติงาน 
 
๑. ชื่อโครงการ มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าภู 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖  ข้อ ๒๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้งรายงานผลและ
เสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าภูจึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนขึ้น  
๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  

 
 
 
 



-๘๙- 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
             องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  มีคณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  เพื่อติดตามและประเมินผลแผนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
และเพื่อติดตามการด าเนินงานขององค์กร ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๓ 

-๙๐- 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๓๔……. 

 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก่ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  ๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
๑. โครงการ มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
 
๒.หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรก
อยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่
ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการ
ตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไป
อย่างถูกตอ้งและเปน็ไป 
ตามวัตถุประสงคข์องทางราชการ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางดา้นการบัญชี และดา้นอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
๓.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส านักงานปลัดฯ  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 



-๙๑- 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ

ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจไดว้่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบาย 

๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 เดือนกันยายน ของทุกปีงบประมาณ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู
 
๑๐. ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ขึ้น 
 ๒. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 ๓. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง  ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 ๔. ลูกหนี้ภาษีโรงเรีอนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๙๒- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๓๕……. 

 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก่ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลกัการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภูขึ้น 
 
 
 



-๙๓- 
 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
๔. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลxxxเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล า
ภูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
๖. สถานที ่
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   
๗. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 ๓. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 ๔. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วาง
ไว้ 
 ๕. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 
 
 
 
 



-๙๔- 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๓. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๔. มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๙๕- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๓๖……. 

 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก่ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
  ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริต         คอร์รัปชัน มีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนซักถามและตรวจสอบได้ 
 ๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  อ าเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 



-๙๖- 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู   ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภา 
 ๒. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความ 
 ๓. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๙๗- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๓๗……. 

 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก่ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
  ๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการพัสดุเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงานพัสดุเพื่อเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 ๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้ 
 ๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  อ าเภอเมือง   จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 



-๙๘- 
 
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุกขั้นตอน  เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. มีการประกาศผลของโครงการที่ท าการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๒. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือรับรู้ข้อมูลของโครงการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าภูจัดซื้อจัดจ้าง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๙๙- 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๓๘……. 

 
มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก่ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
        ๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 
๑. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
และแกนน าชุมชน  
 
๒. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทและเป็นกลไกหลักขององค์กร ในการพัฒนา สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นมากใน
การพัฒนาองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการพัฒนาต าบลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บังคับของกฎหมาย มีหน้าที่จัดให้มี บ ารุงรักษาทั้งทางน้ า ทางบก รักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน ที่สาธารณะ ก าจัดขยะมูลฝอย ระงับโรคติดต่อ ปูองกันบรรเทา   สาธารณ
ภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการรวมทั้ง
คุ้มครองดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น
เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ได้มีความรู้เพ่ิมเติม ในด้านการพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่ และ
เปิดโลกทัศน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอื่น ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน โดยคณะผู้บริหาร
ได้มีนโยบายในการด าเนินงานที่ส าคัญหลักๆ เพ่ิมเติม ๔ ด้าน ประกอบด้วย      ๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใส  ๒.ส่งเสริมการศึกษาของเด็กก่อนปฐมวัย  ๓. ด้านเศรษฐกิจเน้นการพ่ึงพาตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔.ด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ๕.ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิ กสภา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและแกนน าชุมชน ขึ้น 
 
 
 



-๑๐๐- 
 
   
๓.วัตถุประสงค์  
 ๑.เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายได้รับความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 ๒.เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนเปิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
และแปรรูปพืชผลทางการเกษตรเพ่ือให้สามารถต่อสู้ในตลาดอาเซียนได้ 
 ๓.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้กับบุคลากรของ อบต.ในวงกว้าง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการท างานได้ 
 ๔..เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี และมีความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ร่วมงาน
ด้วยกัน 
 ๕.เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต. /พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง และแกนน าชุมชน
 จ านวนทั้งสิ้น ๔๒ คน 
 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ๑.ฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 
 ๒.ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาอาชีพ และการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย ณ อบต./เทศบาล/หน่วยงาน/สถานประกอบการ ฯลฯ ทางภาคใต้ ภาคกลางและ
ภาคเหนือ 
 
๖.วิธีด าเนินการ 
 ๑.จัดประชุมเพ่ือก าหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 ๒.จัดท าโครงการและขออนุมัติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓.ติดต่อประสานงาน สถานที่ศึกษาดูงาน 
 ๔.ด าเนินการตามโครงการ 
 ๕.สรุปและประเมินผลการอบรมและศึกษาดูงาน 
 
๗.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
๘.งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณจากส านักปลัด หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและแกนน าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ จ านวน  ๔๕๐,๐๐๐.-บาท  
 
 



 
-๑๐๑- 

 
 
๙.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและแกนน าชุมชน ได้รับความรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม  
 ๒.ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนเปิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและแปรรูปพืชผล
ทางการเกษตร 
 ๓.ได้รับความรู้และทักษะน าความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการท างานได้ 
 ๔.เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี และมีความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน 
 ๕.ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๖..มีวิสัยทัศน์ในการท างาน และทัศนคติที่ดีข้ึนในการพัฒนาตนเอง และสังคม 
 ๗.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีสัมพันธภาพการอยู่ร่วมกันใน
สังคม เอ้ืออาทรและมีการด ารงชีวิตที่มีสมดุลมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
-๑๐๒- 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๓๙……. 

มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก่ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 ๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 
๑. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และแกนน าชุมชน  
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้น                 ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖    
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยรูปแบบขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน       
๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิก
สภา     องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละ ๒ คน ซึ่งได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจหน้าที่     ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอน   การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ         เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
  ตามกฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลไว้ในหลายมาตรา ซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จได้นั้น นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะของผู้น าองค์กรจะต้องเป็นบุคคล
ที่มีความรู้        ความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ กฎระเบียบต่าง ๆ ในการบริหารท้องถิ่น ตลอดจนหลักการ
และกระบวนการวางแผน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถใช้ทักษะในการจูงใจให้
ประชาชนในท้องถิ่นยอมรับและเชื่อถือศรัทธา อีกทั้งต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและแก้ไขปัญหาในชุมชนได้เป็นอย่างดี สามารถชี้แนะให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองนโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิผล ในการบริหารจัดการของ
องค์การบริหาร 
 
 
 
 
 



-๑๐๓- 
 
 
ส่วนต าบล จะมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่   
  ดังนั้น จึงจ าเป็นที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และแกนน าชุมชน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  ค าสั่ง  และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู จึงจั ด
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และแกนน าชุมชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และแกนน าชุมชน         
มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและสาระส าคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เพ่ือลดความผิดพลาดและความเสียหายในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
        ๒. เพ่ือให้การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
        ๓. เพ่ือพัฒนาบุคลิกของผู้น าท้องถิ่น  ให้สอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กลุ่มเปูาหมาย จ านวน  ๕๐  คน   

๑.คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  จ านวน  ๔  คน 
๒.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  จ านวน  ๒๒  คน   
๓.พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง  จ านวน  ๑๓  คน 
๔.แกนน าชุมชน  จ านวน  ๑๑  คน 

  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
  
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
   งบประมาณปี ๒๕๖๒ 
 
๗  งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ที่ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่อง        กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพ       ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง และ
แกนน าชุมชน  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท  



 
-๑๐๔- 

 
 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัดฯ องค์การบริหารบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และแกนน าชุมชน         
มีการเรียนรู้  ความเข้าใจเนื้อหาและสาระส าคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
เพ่ือลดความผิดพลาดและความเสียหายในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 

๒.การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
          ๓.ผู้น าท้องถิ่นสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ ให้สอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๓ 

-๑๐๕- 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที…่…๔๐……. 

มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไก่ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

 ๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
๑. ชื่อโครงการ  กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเผ้าระวัง ปูองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนรวมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
          ๑.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 ๒.เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
            ประชาชนในต าบลล าภู   
  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
 
๖. พื้นที่ด าเนินการ 
 ๑.ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 ๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
 ๓.จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๔.บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 ๕.เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  
 ๖.ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

 



-๑๐๖- 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
   งบประมาณปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าภ ู
 
๑๐ ตัวชีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 ๒.น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 

 

 

 

 



.-๓- ส่วนที ่๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
มติิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมติิ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท)
๑ การสร้างสังคมทีไ่มท่นตอ่ ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก ๑.๑.๑ มาตรการ ประเมินผลการปฎิบัติ - - - ไม่ใช้งบประมาณ
การทุจริต แก่บุคลากรทัง้ข้าราชการการเมืองฝ่าย งานของพนักงานส่วนต าบลและ

บริหารข้าราชการเมื่องฝ่ายสภาท้องถิ่น พนักงานจ้าง
และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วน ๑.๑.๒ มาตรการ ส่งเสริมการปฎิบัติงาน - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ท้องถิ่น ตามประมวลจริยธรรมของ

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

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก ๑.๒.๒ โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น จัดเก็บรายได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษี

๑.๒.๓ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐
บุคลากรผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๔- ส่วนที ่๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
มติิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมติิ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท)
๑ การสร้างสังคมทีไ่มท่นตอ่ 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
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

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

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๕- ส่วนที ่๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
มติิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

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

ปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ ๒.๒.๑  กิจกรรม สร้างความ - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ปฏิบัติราชการ โปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน

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

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๖- ส่วนที ่๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
มติิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมติิ มาตรการ (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
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
ต าบลเคล่ือนที ่

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)



.-๗- ส่วนที ่๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
มติิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมติิ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท)
๒.การบริหารราชการเพ่ือ ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใฃ้ ๒.๓.๑  กิจกรรม การลดขั้นตอนการ - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ป้องกันการทุจริต อ านาจหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามหลักการ ปฏิบัติงาน

บริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่
๒.๓.๒ โครงการ มาตรการ การมอบ - - - ไม่ใช้งบประมาณ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพือ่ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

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

๒.๕.๒  มาตรการ "ให้ความร่วมมือ - - - ไม่ใช้งบประมาณ
กับหน่วยงานตรวจสอบทัง้ภาครัฐ
และองค์กรอิสระ"

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๘- ส่วนที ่๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
มติิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

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

๒.๕.๓ (๒)โครงการ มาตรการ "ด าเนินการ - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ทางวินัยแก่บุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีป่ฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าทีโ่ดยตรง

รวม จ านวน    ๑๔  โครงการ จ านวน ๔๕,๐๐๐ บาทจ านวน ๔๕,๐๐๐ บาทจ านวน ๔๕,๐๐๐ บาท

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๙- ส่วนที ่๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
มติิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมติิ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท)
๓.การส่งเสริมบทบาทและ ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน ๓.๑.๑ (๑)  มาตรการ จัดต้ังศูนย์ - - - ไม่ใช้งบประมาณ
การมสี่วนร่วมของภาค ช่องทางทีเ่ป็นการอ านวยความสะดวกแก่ ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ประชาชน ประชาชนได้มีส่วนรวมตรวจสอบการ ต าบลล าภู

ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าทีข่อง ๓.๑.๑ (๒)โครงการขอรับการสนับสนุนงบ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน ประมาณศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การ

จัดซ้ือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอเมือง

๓.๑.๒  มาตรการ "เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - - - ไม่ใช้งบประมาณ
ทีส่ าคัญและหลากหลาย"

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๑๐- ส่วนที ่๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
มติิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมติิ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท)
๓.การส่งเสริมบทบาทและ ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน ๓.๑.๓ (๑) มาตรการ "จัดให้มีช่องทาง - - - ไม่ใช้งบประมาณ
การมสี่วนร่วมของภาค ช่องทางทีเ่ป็นการอ านวยความสะดวกแก่ ทีป่ระชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ประชาชน ประชาชนได้มีส่วนรวมตรวจสอบการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าภ"ู

ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าทีข่อง ๓.๑.๓ (๒) มาตรการประชา - - - ไม่ใช้งบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 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 าหนดขั้นตอน - - - ไม่ใช้งบประมาณ
รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์

(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ๓ ปี



.-๑๑- ส่วนที ่๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
มติิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

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

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ๓.๓.๑ (๑)โครงการจัดท าเวทีประชาคม ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน หมู่บ้าน/ต าบลและแผนชุมชน 
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 

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

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๑๒- ส่วนที ่๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
มติิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมติิ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท)
๓.การส่งเสริมบทบาทและ ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ๓.๓.๒ มาตรการ  แต่งต้ังคณะกรรมการ - - - ไม่ใช้งบประมาณ
การมสี่วนร่วมของภาค บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประชาชน ท้องถิ่น ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู

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

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ๓ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู



.-๑๓- ส่วนที ่๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
มติิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

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

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

(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ๓ ปี



.-๑๔- ส่วนที ่๒

ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔
มติิ ภารกิจ โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ

ตามมติิ มาตรการ (บาท) (บาท) (บาท)
๔.การเสริมสร้างและ ๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ ๔.๓.๑ (๑)โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐
ปรับปรุงกลไกในการตรวจ ของสภาท้องถิ่น งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
สอบการปฏิบัตริาชการของ พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างและแกน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน น าชุมชน 

๔.๓.๒  โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
ภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง และแกนน าชุมชน 

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

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

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

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต ๓ ปี

รวมทัง้สิ้น

(พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู
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