
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 4 ปี  

(พ.ศ.2561 – 2564) (ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 –2564) (ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
โดยมีคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาซึ่งมีหน้าที่ศึกษา 
วิเคราะห์ ทำความเข้าใจกรอบ แนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือรวบรวมข้อมูลมา
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ   
พ.ศ.2565) เพ่ือนำข้อมูลในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ฉบับดังกล่าว ผ่านระบบรายงานผลและติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ         
e-PlanNACC ต่อไปเพ่ือให้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ( ขยายกรอบเวลา
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วย
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงให้ผู้บริหารเทศบาลตำบล ผักตบ แสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 
2564) (ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาบัดนี้เป็นต้นไป 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

 
    (นายนพพล  โพนพุฒ) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ปฏิบัติหน้าที ่
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 



 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี
(พ.ศ.๒๕62 – ๒๕๖๔) 

(ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
 
 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา   
อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธาน ี

 



คำนำ 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) ขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันการ
ทุจริต และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตซึ่ง เปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกัน สำหรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เชียงดาได้ทำงานให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในพ้ืนที่ตำบลเชียงดา และไม่ทำให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิด
ความคลางแคลงใจในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกัน
ไม่ให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา มีการดำเนินการขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการทุจริตที่จะสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 2564 เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งได้มีการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ให้ใช้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ต่อไป  
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 
 
ส่วนที่ ๑  บทนำ          ๑ – ๕ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร  
 หลักการและเหตุผล 
 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 

เป้าหมาย 
ประโยชน์ของการจำแผน 

 
ส่วนที่ ๒   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      ๖ – ๑4 
 บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แยกตามมิติ 
 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
                    ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ ๓  รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     ๑5 – 95 
 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
                    ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ภาคผนวก 
 ประกาศเจตจำนงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 

บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล หรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมี
วัตถุประสงค์ สำคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก การ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิด
การทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คน ใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการ ทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเอง
ได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำ
ให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น พิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำ การทุจริตฉ้อราษฎร์
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  
หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ลำดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่
เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 
2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก 
และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของ
ประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็น
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน  การทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริตเป็น
ปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้สังคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยก
ย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหา
ที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการทำงานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2565 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปา้หมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งการที่ระดับ
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คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับ  ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้ องมี 
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนด ยุทธศาสตร์
การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหาร จัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน   จึงได้ดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต (พ.ศ. 25๖2 – 256๔) ขยายกรอบเวลาถึงปี พ.ศ.2565  เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
1. เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 

เชียงดา   
2. เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ

ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  รวมถึงประชาชนในตำบลเชียงดา 
3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance)   
4. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเชียงดา 

เป้าหมาย 
1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ตลอดจนประชาชน มี

จิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝ่าย 
2. องคก์ารบริหารส่วนตำบลเชียงดา มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส   
มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุล
การใช้อำนาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม  การ
ทุจริต 
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ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
1.  คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลเชียงดา มีจิตสำสำนึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส 

2.  ประชาชนมีจิตสำนึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเชียงดา 

๓.  มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ
กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔.  สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
๕.  พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
๖.  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการป้องกัน

การทุจริต 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒  
แผนปฏิบัติการ 

ป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

(ขยายกรอบเวลาถึงปี พ.ศ.2565) 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึงปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  อำเภอสร้างคอม  จังหหวัดอุดรธานี 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ ปี 25๖5  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การ
สร้าง
สังคมที่
ไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและ
ฝ่ายประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.๑ (1 )   ส่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชียงดารวมทั้ง
หน่วยงานราชการภายใน
ตำบล 
 
1.1.1(2) โครงการ อบต.
สีขาว 
 
 
1.1.2(1)  กิจกรรมการ
ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ จ ำ เดื อ น
พนักงานและการประชุม
กลุ่ ม ย่ อย  (work Shop) 
ของทุกกอง 
 
1.1.2(2) มาตรการจัดทำ
ประมวลจริยธรรม  
 
1.1.3(1 ) กิ จ ก ร รม ให้
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ
ผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

 ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ ปี 25๖5  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.2 การสร้าง

จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.2.1(1) รณ รงค์ ส ร้ า ง
จิตสำนึ กในการพัฒนา
สังคม 
 
1.2.2(1) โครงการพัฒนา
แผนที่ภาษ ี
 
1.2.2(2)  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ ของ อบต.เชียงดา 
 
 
1.3.1(1) โครงการอบรม
เยาวชนอาสาสมัครเฝ้า
ระวังทางวัฒนธรรม 
 
1.3.2(1) จัดค่ายเยาวชน
เพื่ อจัดตั้ งศูนย์ เยาวชน
ตำบล 
 
1 .3 .3 (1 ) โค ร ง  ก า ร
เส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม  เพื่ อพัฒ นา
คุณภาพ ชีวิตของคนใน
ตำบลเชียงดา 
 

20,000 
 
 
 

80,000 
 
 

10,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

80,000 
 
 

10,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

80,000 
 
 

10,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

80,000 
 
 

10,000 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวม จำนวน  11  โครงการ 240,000 240,000 240,000 240,000  
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ ปี 25๖5  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การ
ทุจริต 

2.1  การแสดง
เจตจำนงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 
 
 
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๑(1)  กิจกรรมแสดง
เจ ต จ ำน ง  “น โย บ าย
ต่อต้านการทุจริต” 
 
 
 
 
 
๒ .๒ .1 (1 )  กิ จ ก ร ร ม 
“สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
2.2.2(1 )   ม า ต ร ก า ร
แนวทางส่ งเสริมความ
โปร่ งใสการบริหารงาน
พัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
2.2.2(2) มาตรการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
2.2.3(1)  โครงการ
องค์กรระบบเปดิ (Open 
System Organization) 
 
2.2.3(2) มาตรการ
ประชาสมัพันธ์และ
เผยแพรศู่นย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ ปี 25๖5  
หมายเหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการใช้
ดุลยพินิจและ
อำนาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ด ี
 
2.4 การเชิดชูแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการดำเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์
 
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๒.๓.๑(1) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาใน
การปฏิบัตริาชการ 
 
2.3.2(1) มาตรการมอบ
อำนาจของผู้บริหารให้
ปฏิบัติราชการแทน 
 
๒.๔.๑(1) กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
 
๒.๔.๒(1)  กิจกรรมวัน
อาสาพัฒนาชุมชน 
๒.๔.๓  กิจกรรมวันสตรี
สากล ๘  มีนาคม 
 
๒.๕.๑ กิจกรรมการจัดทำ
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 
2.5.1(2) กิจกรรมการ
ประชุมประจำเดือน
พนักงานและการประชุม
กลุ่มย่อย (work Shop) 
ของทุกกอง 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

รวม จำนวน  12  โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000  
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ ปี 25๖5  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เปน็การ
อำนวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น  การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 

3.1.1(1) มาตรการ
ประชาสมัพันธ์และ
เผยแพรศู่นย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเชียงดา  
 
3.1.1(2) โครงการ
ประชาสมัพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านกฎหมาย 
 
3.1.1(3)โครงการองค์กร
ระบบเปดิ (Open 
System Organization) 
 
3.1.2(1) กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคล 
 
3.1.2(2) กิจกรรมการ
เผยแพร่ประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้างและผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหลากหลาย
ช่องทาง 
 
3.2.1(1) กิจกรรมการรับ
ฟังความคิดเห็น การรับ
และการตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
3.2.2(1) หน่วยบำบัด
ทุกข์บำรุงสุขเคลื่อนที ่
 
3.2.3(1)  กิจกรรมการ
กำหนดช่องทางการทุจริต 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
- 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ ปี 25๖5  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.3 การส่งเสรมิให้

ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1(1) การจัดทำแผน
ชุมชนระดับหมู่บา้น/ชุมชน 
 
3.3.2(1) กิจกรรมให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม
ในกระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง
การพัสดุ ตรวจสอบการจ้าง 
 
3.3.3(1) มาตรการ
ตรวจสอบโครงการ/
กิจกรรมของ อบต. ในรูป
ของคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนโครงการ 

20,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวม จำนวน  11  โครงการ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐  
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ ปี 25๖5  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด 
 
 
 
4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ
บริหารราชการตาม
ช่องทางทีส่ามารถ
ดำเนินการได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 
 

๔.๑.๑(1) กิจกรรมการ
จัดทำและรายงานการ
ควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 
4.1.2(1)  กิจกรรมติดตาม
ผลการประเมินควบคมุ
ภายใน 
 
4.2.1(1) มาตรการการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
เลือกสรรพนักงานจ้าง 
 
4.2.1(2) กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคล 
 
4.2.2(1) กิจกรรมกา
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 
 
4.2.3(1) กิจกรรมให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม
ในกระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง
การพัสดุ ตรวจสอบการจ้าง 
 
4.3.1(1) จดัอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  
พนักงานและลูกจ้างฯ 
 
4.3.2(1) โครงการประชุม
สภา อบต.เชียงดาสญัจร 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

5,000 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

5,000 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

5,000 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

5,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 25๖๒  ปี 25๖๓ ปี 25๖๔ ปี 25๖5  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4.4 เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1(1) มาตรการ
ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงดา  
 
4.4.1(2)  โครงการ
ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย 
 
4.4.2(1) โครงการ
เสรมิสร้างธรรมาภิบาล 
อบต.เชียงดา 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 

รวม จำนวน  11  โครงการ ๒55,๐๐๐ ๒55,๐๐๐ ๒55,๐๐๐ ๒55,๐๐๐  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ 
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มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1การสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ลำดับที ่1.1.1 (1) 

1. ชื่อโครงการ :    ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
                        รวมทั้งหน่วยงานราชการภายในตำบล 

2. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ โลก
ที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจใน
การให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมใน
ภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติตามตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๑๘ 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จิตสำนึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา มีคุณธรรมจริยธรรม 

เข้าใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ   

3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมใน
การเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้าง จิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  

๓.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย  
-  ผู้บริหาร   
-  สมาชิกสภา  
-  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
-  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
-  ส่วนราชการในตำบลเชียงดา 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลเชียงดา 
 

6. วิธีดำเนินการ 
จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น  3  แนวทางคือ   
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเชียงดาบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่   
6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคีเสียสละ  ช่วยเหลือ แบ่งปัน

และเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น   

6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ปีงบประมาณละ  ๕๐,๐๐๐.-  บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 

10.1  พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน   

10.2  พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมใน
การสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม   

10.3  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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ลำดับที่ 1.1.1 (2) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.สีขาว  

2. หลักการและเหตุผล  
จากการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและให้ท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจมากมาย   

ในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำตาม พรบ.จัดตั้งและ พรบ.การกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจ เมื่อมีอำนาจสิทธิขาดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบ ทำให้ผู้บริหารหลาย
คนของแต่ละท้องถิ่นคิดว่าจะทำอะไร อย่างไรก็ได้ จากแนวคิดนี้ เป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นในองค์กร     
มีการร้องเรียนมากมาย   

ในการดำเนินงานต่างๆ หากผู้บริหาร บริหารงานยึดระเบียบกฎหมาย เน้นความเป็นธรรมเสมอภาค  
เท่าเทียมกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการประจำ หรือผู้ปฏิบัติ  
ขณะเดียวกัน  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ช่วยกันทำงานและสอดส่องดูแล  ควบคุมการทำงานตามโครงการต่างๆ ที่
ทำในพ้ืนที่ เพ่ือไม่ให้มีการลดคุณภาพของงาน หรือลดปริมาณงานของผู้รับจ้าง ด้านของข้าราชการประจำ  ดำเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบมากที่สุด  ในหลายๆ ช่องทาง
สื่อสาร เช่น ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วิทยุชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  และทางอินเตอร์เน็ต 
ส า ม า ร ถ ดึ งป ร ะ ช า ช น เข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม ทุ ก ขั้ น ต อ น ข อ งก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง    ร ว ม ทั้ ง 
การตรวจรับพัสดุและการควบคุมงานจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ผลงานที่ปรากฏทุกงานมีมาตรฐาน ถูกต้อง มีคุณภาพ  เป็นการ
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ประชาชนได้ร่วมงานทุกกระบวนการ  ได้แก่ ได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งได้ทำให้ประชาชนเกิดสำนึกในความสำคัญของตนเอง ต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึง
อุปสรรค ปัญหา และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตนเอง ทั้งในด้านเงิน คน และเวลาดำเนินงานได้ประจักษ์ด้วย
ตนเอง   

ดังนั้น  โครงการ อบต.สีขาว  จึงเป็นโครงการหนึ่งซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร  เพราะผู้นำมี
วิสัยทัศน์ที่ดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น มีจิตสำนึก มีจรรยาบรรณ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต 
ทุ่มเท เสียสละ และช่วยกันทำงานเป็นทีม การมีคณะทำงานที่มีคุณภาพ และมีอุดมการณ์เดียวกัน กระบวนการทำงาน 
ไม่มีความขัดแย้งในการกำหนดทิศทางการทำงาน ปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้  จึงไม่มีใครไปเรียกร้องผลประโยชน์จาก
ผู้รับเหมา หรือจากประชาชนที่มาใช้บริการ ส่งผลให้การทำงานต่างๆ ประสบผลสำเร็จ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การบริหารงานเกิดความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น 
2. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
3. เพ่ือให้คุณภาพและปริมาณงานได้มาตรฐาน 
4. เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการดำเนินงาน ทั้งยังตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
1. ประชาชนภายในตำบลเชยีงดา 
2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เชียงดา ทุกท่าน 
3. พนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ทุกท่าน 
4. กลุ่มภาคเีครือข่าย 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ภายในตำบลเชียงดา หมู่ที่ 1 - 8        

6. วิธีดำเนินการ 
 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. ประชุมหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ 
 3. ดำเนินการตามโครงการ โดยจัดทำในรูปแบบของ 
     3.1 จัดทำปฏิญญา 3 ฝ่าย ระหว่าง ฝ่ายคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฝ่ายนิติบัญญัติ) 
และฝ่ายข้าราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยมีเป้าหมาย “จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  
ไม่ทุจริต  ไม่คอร์รัปชั่น สร้างกระบวนการต่อต้านการทุจริต มีความโปร่งใส  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกระดับ” 
     3.2 ลงนามในบันทึกประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คอรร์ัปชั่น 
     3.3 จัดทำป้ายประกาศติดตั้งทั่วทั้งตำบลเชียงดา ๘ หมู่บ้าน และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  
เพ่ือให้ประชาชนในตำบลเชียงดาได้รับทราบ และประชาชนที่มารับบริการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
     3.4 ดำเนินการตามเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ 
 4. ติดตามและสรุปผลการดำเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. เกิดการประหยัดงบประมาณของทางราชการ งานได้มาตรฐาน เกิดจากการสอบราคาที่โปร่งใส 
2. ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเสนอความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตนเองได้โดยตรงต่อ

การเมืองการปกครองท้องถิ่น 
3. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ได้ 
4. สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมายความต้องการของประชาชนและมี

ประสิทธิภาพ 
5. ประชาชนได้ใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและตรวจสอบการ

ทำงานของ อบต. 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ลำดับท่ี 1.1.2 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประชุมประจำเดือนพนักงานและการประชุมกลุ่มย่อย (work Shop) ของทุกกอง 

2. หลักการและเหตุผล  
การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมาพบกันอย่างเป็นทางการ เพ่ือชี้แจง ทำความเข้าใจหรือ

แสดงความคิดเห็น หรือหาข้อยุติ ทัง้นี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ซ่ึงมีจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานในองค์กรเป็นจำนวนพอสมควร การพบปะติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ในเรื่องของการทำงานหรือปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน จึงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีภารกิจที่หลากหลายและแบ่งลักษณะการ
ปฏิบัติงานออกเป็นสำนักฯ/กองต่างๆ ดังนั้นจึงต้องมีการประชุมประจำเดือน และมีการประชุมกลุ่มย่อย (Work Shop) 
ของแต่ละกองขึ้น เพ่ือเป็นช่องทางในการบริหารจัดการบุคลากรและภารกิจงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือหาข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ  และวิธีแก้ปัญหาหรือข้อยุติร่วมกัน ของพนักงาน อบต.เชียงดา 
2. เพ่ือใช้ในการพิจารณาตัดสินใจสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.เชียงดา 

 3. เพื่อร่วมกันกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงระเบียบ ข้อตกลงร่วม ของพนักงาน อบต.เชียงดา 
4. เพ่ือเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกนั 

4. เป้าหมาย 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.เชียงดา ทุกคน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

6. วิธีดำเนินการ 
1. ก่อนการประชุม 
 - จัดระเบียบวาระการประชุม 
 - ประสานวันเวลาและสถานที่ (ประสานงานวันเวลา ผู้ร่วมประชุมที่ว่างตรงกัน ประสานจองห้องประชุม) 
 - จัดทำบันทึก/หนังสือเชิญประชุม (ระบุวันเวลา สถานที่ประชุม พร้อมวาระการประชุม) 
 - เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ 
2. วันประชุม 
 - ประสานงานทางโทรศัพท์เพ่ือยืนยันวัน เวลา และสถานที่กับผู้รว่มประชุม 
 - อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ร่วมประชุม 
 - พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ  
 - พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำ กฎ ระเบียบ และข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
3. หลังประชุม  
 - จัดทำรายงานการประชุม พรอมแจ้งผู้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดรอบคอบมากข้ึน เกิดความผิดพลาดน้อย 
2. ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย 
3. สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 
4. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงานร่วมกันวางแผนตัดสินใจ 
5. ช่วยกันติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
6. สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจากการระดมความคิด 
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ลำดับที่ 1.1.2 (2) 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดทำประมวลจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล  
ข้าราชการถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบราชการให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่  มีหน้าที่ สำคัญคือ

การบริการประชาชน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายสูงสุดคือ ความอยู่ดีกินดีของประชาชน การปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการ จึง
จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และ
จำเป็นต้องมีกลไกท่ีสำคัญในการควบคุมการทำงาน ซึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยควบคุมการทำงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ สิ่งหนึ่ง 
คือ คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
1. ส่งเสริม ปลูกฝังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อบต.เชียงดา ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 2. คุ้มครองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อบต. ตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและเป็นธรรม 
 3. ผลักดันการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีความโปร่งใส และเอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรมของ
ข้าราชการ          
 4. จัดกิจกรรม โครงการ ที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

4. เป้าหมาย 
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อบต.เชียงดา ยึดมั่นหลักคุณธรรม ประมวลจริยธรรมเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน           
 2. ระบบการคุ้มครองจริยธรรมของ อบต.เชียงดา ได้รับการยอมรับจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่และสามารถ
คุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากรได้อย่างแท้จริง       
 3. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส เป็นธรรม ได้รับความเชื่อม่ันและยอมรับจากบุคลากร  
 4. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อบต.เชียงดา ตระหนักถึงประโยชน์ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม 
จริยธรรม  และเข้ าร่ วมกิจกรรมที่ ได้ จั ดขึ้ น  โดยสามารถนำความรู้ จ ากการจัดกิจกรรม เป็ นแนวทางใน 
การปฏิบัติงานได้จริง   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

6. วิธีดำเนินการ 
ดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.เชียงดา  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.เชียงดา ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติรู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่

ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนัก ในคุณความดี ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ลำดับที่ 1.1.3 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล  
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่เ พ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้
อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ 

2. การทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา 
3. การทำงานหลักจากออกตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิผลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยดำรง

ตำแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
4. การทำงานพิเศษโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ข้าราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
5. การรู้ข้อมูลภายในแล้วนำข้อมูลไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น 
6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 

 การดำเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถ
ป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้พนักงาน อบต.เชียงดา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่  อบต.เชียงดา มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจั ดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย 
 พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเรื่องที่เก่ียวข้อง 
 2. สรุปแต่ละหัวข้อที่เก่ียวข้องกับพนักงาน อบต.เชียงดา 
 3. บรรยายให้พนักงาน อบต.เชียงดา เมื่อมีการประชุมพนักงานประจำเดือน หรือกิจกรรมต่างๆ  
 4. สรุปผลกิจกรรม รายงานผลและข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ   
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. พนักงาน อบต.เชียงดา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงดา มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการผลประโยชน์     
ทับซ้อน 
 3. พนักงาน อบต.เชียงดา มีความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งประโยชน์หรือการ           
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการรายงานผล 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

มิติที่   1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

ลำดับที่ 1.2.1 (1) 

1. ชือ่โครงการ  :  รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การพัฒนาเป็นการทำให้ดีขึ้น ให้เจริญขึ้น เป็นการเพ่ิมคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ พัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา ดังนั้น การพัฒนาจึงเริ่มต้นด้วยการพัฒนาตนเอง ต่อจากนั้นเป็นการพัฒนาชุมชน และท้ายสุด
เป็นการพัฒนาสังคม ซึ่งจะต้องเรียนรู้ ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ วิธีการ พัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม  
ให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพือ่ให้สามารถดำรงอยู่อย่างมีความสุข  ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคม 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีความรัก  สามัคคีและเสียสละต่อสังคม 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
๓.๓  เพ่ือให้ตำบลเชียงดา  มีความเจริญก้าวหน้า  ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณ  ๓  ครั้ง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ตำบลเชียงดา 

6. วิธีดำเนินการ 
๖.๑  เสนอโครงการ 
๖.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการ  
๖.๓  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖.๔   ดำเนินงานตามโครงการ 
๖.๕  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
3 ปี (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ปีงบประมาณละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ  ๘๐  ของการสำรวจความพึงพอใจ 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

มิติที่ 1  การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ลำดับที่ 1.2.2 (1) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแผนที่ภาษี 

2. หลักการและเหตุผล  
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คือ เครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในรับชำระภาษีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมายที่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินภายในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่จัดเก็บ และผู้มี
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆ ที่มีหน้าที่ชำระภาษี โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาได้เห็นความสำคัญของการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้เป็น
เครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ จึงได้มีการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (โดยการสอบ
ราคาจ้าง) เสร็จสมบูรณ์ทั้งพ้ืนที่และเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 แต่ปัจจุบันพบว่า โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถใช้
งานได้สมบูรณ์  จึงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบมือ เพ่ือให้สามารถใช้เป็นข้อมูล
ในการจัดเก็บภาษีได้ แต่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำ
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ (LTAX GIS) ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  สามารถพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.เชียงดา 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือให้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 

เป็นธรรม และสะดวกรวดเร็ว 
2.  เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาในด้านการคลังท้องถิ่น 

 3.  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่
แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

4. เป้าหมาย 
1. แผนที่แม่บทตำบลเชียงดา 

 2. แผนที่ภาษีตำบลเชียงดา 
 3. ทะเบียนทรัพย์สินตำบลเชียงดา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  และพ้ืนที่ภายในตำบลเชียงดา 

อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 
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6. วิธีดำเนินการ 
1. ขั้นเตรียมการ  ดำเนินการ  ดังนี้         

   1. จัดทำและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 
  2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
  3. ประชุมชี้แจงคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
  4. จัดเตรียมบุคลากร พนักงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน พนักงานสำรวจข้อมูลภาคสนาม 
  5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการดำเนินงาน 
  6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. ขั้นตอนการจัดทำแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดินดำเนินการดังนี้ 
  1. จัดทำแผนที่ตำบลเชียงดา 
  2. แบ่งเขต (ZONE) เขตย่อย(BLOCK) 
  3. จัดทำแผนที่ระวางทาบทับ 
  4. จัดทำแผนที่แม่บทตำบลเชียงดา 
  5. คัดลอกข้อมูลที่ดินลงแบบสำรวจข้อมูลที่ดิน 
 3. ขั้นตอนการสำรวจภาคสนาม ดำเนินการดังนี้ 
  1. สำรวจข้อมูลภาคสนาม 
  2. ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
 4.  ขัน้ตอนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการดังนี้ 
  1. จัดทำแผนที่ภาษี 
  2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 
  3. จัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี 
 5.  ขั้นตอนการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการปรับข้อมูลในแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ก่อนจะนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เก็บภาษี 
 6.  ขั้ นตอนการตรวจสอบผลการดำเนิ นการและจัดเก็บข้อมูลดำเนิ นการตรวจสอบความสมบู รณ์   
ถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 7.  ขั้นรายงานผลดำเนินการสรุปผลการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่เริ่มโครงการ
จนเสร็จสิ้นโครงการ รายงานให้ผู้บริหาร อบต.เชียงดาทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 80,000 บาท   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดามีรายได้จากการจัดเก็บเองเพ่ิมขึ้น 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดามีระบบการจัดเก็บภาษีที่แน่นอน ถูกต้องและเป็นธรรม 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดามีข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 
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ลำดับที่ 1.2.2 (2) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.เชียงดา 

2. หลักการและเหตุผล  
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2542) ได้กำหนดให้มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
และเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบล สามารถดำเนินการต่างๆ ได้อย่างอิสระตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยไม่ต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนหรือเงินอ่ืนที่
รัฐบาลกลางจัดสรรให้หรือพ่ึงพาให้น้อยลง จึงต้องเพ่ิมรายได้ในส่วนของภาษีที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ต่างๆ 

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาสามารถเพ่ิมรายได้ในส่วนของภาษีที่จัดเก็บเองจากภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาจึงได้จัดทำ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.เชียงดาขึ้น เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีมี
ความตระหนักและเห็นความสำคัญของการชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลา 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการ

ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาและมาชำระภาษีภายในกำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 2. เพ่ือให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ได้รับการบริการชำระภาษีที่สะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 3. เพ่ือให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีเกิดความพึงพอใจในการบริการและเต็มใจที่จะชำระภาษี 
 4. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

4. เป้าหมาย 
ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่าง ๆ ในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
พ้ืนที่ภายในตำบลเชียงดา  อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.เชียงดา 
 2. ดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ 
  2.1 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ 
  2.2 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ คู่มือ เอกสาร 
  2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น/กำหนดการชำระภาษีผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์  สปอร์ตวิทยุ  คู่มือการชำระภาษี  เว็ปไซต์   
  2.5 แจ้งกำหนดการชำระภาษี โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีทุกคน 
  2.6 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น แก่ผู้นำ แกนนำ ประชาชนในตำบลเชียงดาและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาที่เก่ียวข้อง 
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  2.7 ปรับปรุงสถานที่รับชำระภาษี ให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้มาใช้บริการ 
  2.8 จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน  เป็น
ประจำทุกปี โดยให้บริการในวันเสาร์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา และจัดเก็บภาษีสัญจรภายในตำบล
เชียงดา  ๘  หมู่บ้านในช่วงเวลา 16.30– 20.30 น. 
  2.9 จัดให้บริการจัดเก็บภาษีในช่วงพักเท่ียง 12.00 – 13.00 น. ในวันราชการ  
  2.10 ติดตามและทวงถาม ผู้ที่ค้างชำระภาษี 
  2.11 จัดระเบียบป้ายภายในตำบลเชียงดา 
  2.12 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนารายได้ตำบลเชียงดา 
 6.3 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการฯ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 1๐,000 บาท      

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

 2. ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี ได้รับการบริการชำระภาษีที่สะดวก รวดเร็ว 
 3. ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีเกิดความพึงพอใจในการบริการและเต็มใจที่จะชำระภาษี 
 4. การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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มิติที่   1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

  1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

ลำดับที่ 1.3.1 (1) 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 

2. หลักการและเหตุผล  
 การรักษาวัฒนธรรม  คือ  การรักษาชาติ 
                  เนื่องจากปัจจุบัน  พบว่าวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมของไทยถูกเพิกเฉย ปัจจุบัน  เยาวชนไทย  
มีวัฒนธรรมการเอาอย่างส่งผลให้มีการรับวัฒนธรรมข้ามชาติและกำลังหลั่งไหลเข้ามามีบทบาทมากทำให้เวลาเพ่ือ
การศึกษาครอบครัวเข้าวัดถูกบั่นทอนลงเพราะแม้ยุคสมัยของวัยรุ่นจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุค  จำเป็นอย่างยิ่ง  ต้อง
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม  และเยาวชนไทยควรมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่  ตั้งแต่การเฝ้าระวังตนเอง  เรื่ อง
กิริยามารยาทที่แสดงออกต่อผู้ใหญ่  ตลอดจนการเฝ้าระวังทั่วไปในสังคมไทย  เช่น  การเดินข้ามถนน  ควรมีน้ ำใจต่อ
ผู้อ่ืน  และเป็นเยาวชนที่มีความรู้เท่าทันโลก  สามารถเลือกสรร  กลั่นกรองสิ่งที่ดี  นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่ง
การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้า
ระวังทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการในการให้ความรู้ ความเข้าใจ  ก่อให้เกิดความรักและหวงแหน  นำไปสู่การรักษา
และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม   ตลอดทั้งการทำงานเพ่ือสังคมและสาธารณะ(จิตอาสา)อีกทางหนึ่งการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม  จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชาติ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรม  
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น ต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่าเกิดกับกลุ่มเด็กและเยาวชน  ที่มี
ความถี่และความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน  ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ควรเริ่มที่เยาวชน  ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทและหน้าที่รักษาสืบทอดวัฒนธรรม
ของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง  รวมถึงการสร้างค่านิยม จิตสำนึกและภูมิ
ปัญญาคนไทย   ให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา  ผลกระทบจากปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม  การ
ปลูกฝังสิ่งเหล่านี้  โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ให้เกิดจิตสำนึกของความเป็นไทย  เป็นผู้สืบทอด
วัฒนธรรมและสามารถเฝ้าระวังถึงภัยที่จะมากับความทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์  สามารถเลือกรับสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับ
ตนและสังคมไทยจึงไดด้ำเนินโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
       3.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
  3.2 เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม  ประเพณี  
                        ศิลปะและวัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.3 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนในการรู้เท่าทันโลก   
                        ทำให้สามารถเลือกสรร  กลั่นกรองนำมาปรับใช้  สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน    
  ๓.๔  เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกรักและร่วมรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้ยั่งยืนสืบไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
              ๔.๑  อบรมเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา    จำนวน  ๕๐  คน   
               ๔.๒  จัดอบรม  จำนวน  ๑ วัน      
5. พืน้ที่ดำเนินการ 
  ตำบลเชียงดา 
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6. วิธีดำเนินการ 
              ๖.๑  ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น      
              ๖.๒  จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม 
              ๖.๓  ประสานวิทยากร 
              ๖.๔  กำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการอบรม 
              ๖.๕  ดำเนินการตามโครงการฯ 
              ๖.๖  สรุปผลการดำเนินงานและรายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง   บัน     
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

มกราคม – กันยายน  ของปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

 

 8. งบประมาณดำเนินการ 
2๐,๐๐๐  บาท 

 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                ๑๐.๑  มีเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  
                ๑๐.๒  เยาวชนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม  ประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม  
                               ศีลธรรม จริยธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                ๑๐.๓  ข้อมูล ข่าวสารได้รับเผยแพร่  และเป็นประโยชน์แก่เยาวชน รู้เท่าทันโลก   
                                และสามารถเลือกสรร  กลั่นกรองนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้    
                ๑๐.๔ เยาวชน มีจิตสำนึกรักและร่วมรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้ยั่งยืนสืบไป 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

ลำดับที่ 1.3.2 (1) 

1. ชื่อโครงการ  :  จัดค่ายเยาวชนเพื่อจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล   
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กำหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็ก

และเยาวชนในระดับอำเภอ  จังหวัด  เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางกลไกในการประสานความร่วมมือการจัด
กิจกรรมตลอดจนเสนอแนวทางการพัฒนาเด็ก  โดยเฉพาอย่างยิ่งบทบาทของการสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา   จึงได้จัดค่ายเยาวชนเพ่ือจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบล   เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ให้บริการ  แก่เด็ก  เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถใช้เวลาว่างจากการศึกษาเล่าเรียนประกอบอาชีพมาร่วม
สร้างสรรค์กิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและชุมชน สังคม  ในกิจกรรมกีฬา ศึกษาหาความรู้ และการบันเทิง 
ตลอดจนบำเพ็ญประโยชน์ในสังคมและการสร้างสรรค์การต่อต้านการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
3.2 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการแก่

เด็ก เยาวชนและประชาชน 
๓.๓  เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถท่ีเหมาะสมกับ

เพศและวัย 
๓.๔ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้และประพฤติตนตามระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓.๕  เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รู้จักการทำนุบำรุง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

๔. เป้าหมาย  
ศูนย์เยาวชนตำบลเชียงดา  ๑  ศูนย์ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ตำบลเชียงดา 

6. วิธีดำเนินการ 
๖.1  เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ  
๖.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๖.3  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
๖.5  จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน 
๖.6  ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 
๖.7  สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ 
๖.8  นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    และจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบลเชียงดาต่อไป 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
๕๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดตั้งศูนย์เด็กและเยาวชนตำบลเชียงดา 
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มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

ลำดับที่ 1.3.3 (1) 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบลเชียงดา 

2. หลักการและเหตุผล  
จากการแพร่ขยายทางวัฒนธรรมตะวันตกสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว  ทำให้การดำเนินชีวิตตามระบบทุนนิยม 

แบบเสรี  เป็นการตัดสินมาตรฐานของคนในสังคมด้วยวัตถุ และปลูกฝังเรื่องของการยอมรับกันตามวัตถุมากกว่า       
เรื่องความดีงามทางด้านการกระทำของจิตใจในการเรียนรู้  เป็นการดำเนินชีวิตตามคนส่วนใหญ่ โดยไม่ได้มองถึง
สถานภาพ ความเป็นอยู่ของตนเอง อันทำให้คนไทยในปัจจุบันแสวงหาความสุขที่เกิดจากวัตถุหรือเป็นการแสวงหา
ความสุขที่อยู่นอกตัว ไม่รู้จักการแก้ไขปัญหา ทำให้สังคมไทยมีปัญหาตามมามากมาย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงดาและสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงดา  จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนตำบลเชียงดาขึ้น  เพ่ือเป็นการการพัฒนาจิตใจของคนในตำบลเชียงดา และเป็นการศึกษาตนเองหรือหันมาสนใจ
ตนเองมากขึ้นกว่าสิ่งที่อยู่รอบข้าง จะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตลอดจนเป็นการพัฒนาประเทศชาติในด้านจิตใจอย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในตำบลเชียงดา ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทุกด้าน  

ที่เป็นองค์รวมของการพัฒนาให้บังเกิดผลอย่างจริงจัง 
 2. เพ่ือให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในตำบลเชียงดา มีค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 3. เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในตำบลเชียงดา มีจิตสำนึกและมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค ์

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาและวัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเชียงดา 

6. วิธีดำเนินการ 
จัดอบรม และทำกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น การร่วมพิธีทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 1๐,000 บาท        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เชียงดา และสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงดา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชน เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีและมีความตระหนักใน

การต่อการการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
2.1.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ลำดับที่ 2.1.1 (1) 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมแสดงเจตจำนง  “นโยบายต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ปัจจุบันการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและความสำคัญมาก ในกาพัฒนา ชีวิต

ความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ทีมีความ ใกล้ชิดกับ วิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนมากที่สุด และองค์การบริหารส่วนตำบลถือได้ว่าเป็นกลไก หรือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ
ของรัฐบาล ที่จะต้องให้บริการสาธารณะแก่ชุมชนเพ่ือพัฒนาประเทศในทุกๆด้ าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
สิ่งแวดล้อม การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน 

เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น  ผู้และบริหารได้ มี
นโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบั ติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพ่ือป้องการทุจริต         
จึงจัดทำ  “นโยบายต่อต้านการทุจริต”  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
3.2  เพ่ือให้เป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน 
3.3  เพ่ือพัฒนาองค์กรให้ปราศจากการทุจริต        

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาปราศจากการทุจริต 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

6. วิธีดำเนินการ 
๖.๑  จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต 
๖.๒  ประชุมชี้แจงให้ทุกส่วนราชการทราบแนวทางปฏิบัติ 
๖.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแล 
๖.๔  รายงานผล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่มีงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาปราศจากการทุจริต 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

ลำดับที่ 2.2.1 (1) 

1. ชื่อกิจกรรม  :  สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเชียงดา  โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตำบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ   

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตำบลทีร่ับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ   

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของงพนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชียงดา   เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ   

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของงพนักงาน/ลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนตำบลเชียงดา รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาพิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของงพนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนด  
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 8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

ลำดับที่ 2.2.2 (1) 

1. ชื่อมาตรการ: มาตรการแนวทางส่งเสริมความโปร่งใสการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล  
เนื่องจากงานพัสดุเป็นงานที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดข้อผิดพลาด เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ 

และแนวปฏิบัติของทางราชการที่มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ พัสดุจึงต้องศึกษาติดตามและเป็นผู้มี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหารพัสดุในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และเป็นธรรม        

3. วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
2.  ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหากเกิดข้อผิดพลาด 
3.  เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัด-จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

4. เป้าหมาย 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม            

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   

6. วิธีดำเนินการ 
สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ยึดหลักการ

บริหารพัสดุในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม        

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ         

9. ผู้รับผิดชอบ 
 เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารงานพัสดุเกิดความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และ

เป็นธรรม 
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ลำดับที่ 2.2.2 (๒) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล  
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญเพ่ือให้การบริหาร

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งปัจจุบันในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
3. เสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้

ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ ของ อบต.เชียงดา  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เพ่ือให้กระบวนการในการจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างเปิดเผย เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  

6. วิธีดำเนินการ 
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ         

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัสดุ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพคุ้มค่า และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ลำดับที่ 2.2.3 (1) 

1. ชื่อโครงการ: โครงการองค์กรระบบเปิด (Open System Organization) 

2. หลักการและเหตุผล  
 "ระบบเปิด"(Open System) ในนิยามขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา คือ การที่ประชาชน หน่วยงาน 
กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ สามารถรับรู้ข่าวสาร เรื่องราว ความเคลื่อนไหว ข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชียงดาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ครบถ้วนตามความต้องการโดยใช้กระบวนการทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่างเป็น
ระบบ   
 ในบริบทของตำบลเชียงดา ที่เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีความหลากหลายของกลุ่มคน และวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน โดยมีทั้งผู้ที่ทำงานในพ้ืนที่ ทำงานนอกพ้ืนที่จะอยู่บ้านในช่วงเย็นหรือกลางคืน และผู้ที่ไม่อยู่ในพ้ืนที่ นานนานจะ
กลับมาในพ้ืนที่แต่ยังคงเป็นประชาชนของตำบลเชียงดา จึงมีความจำเป็นที่ต้องหาช่องทาง กระบวนการ และรูปแบบ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความครบถ้วนครอบคลุม และจากการลงพื้นทีห่าประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเชียงดา เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SWOT Analysis) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การสร้างความโปร่งใสให้องค์กร และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  เมื่อนำมารวมกับความ
ต้องการของประชาชนที่อยากเข้าถึง รับรู้ข่าวสาร ข้อมูลขององค์กรในเรื่องต่างๆ ให้มากที่สุด ในหลายช่องทาง หลาย
รูปแบบ สามารถเห็นได้ในเชิงรูปธรรม มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูล และตอบสนองความต้องการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชียงดา ในการดำเนินตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นคุณธรรม ความโปร่งใส โดยเน้นการเผยแพร่
ข้อมูลอย่างครอบคลุม  

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จึงได้คิดนวัตกรรม "องค์กรระบบเปิด" (Open System Organization) โดย
มีกิจกรรม "PR 360 องศา" ที่เป็นการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ เน้นการให้เกิดการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ครบถ้วนของประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใด หรืออยู่ในวิถีใด และกิจกรรมที่เป็น "Donkaew GIS" 
เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS เดิมให้มีข้อมูลที่มากขึ้นจากเดิมและตรงความต้องการรับรู้ของประชาชน  นำมาสู่
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ครบครัน หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงและนำใช้ข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพือ่ให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพ่ิมขึ้น  

2. เพื่อจัดระบบข้อมูลข่าวสารให้ง่ายต่อการเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ 
3. เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผ่านเทคโนโลยีต่างๆ 
4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรในกระบวนการต่างๆ อย่างหลากหลาย  

4. เป้าหมาย 
1. ประชาชนในตำบลเชียงดา  ทั้ง ๘ หมู่บ้าน   

 2. หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนในพื้นที่   
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือระดมความคิดเห็นถึงแนว
ทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน  เกี่ยวกับ การ
ดำเนินงานขององค์กร 
 2. ระดมความคิดของคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ถึงการปรับปรุงวิธีการและช่องทางการนำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งหาช่องทางอ่ืนให้มากขึ้น 
 3. ดำเนินการตามโครงการให้เป็นองค์กรระบบเปิด  เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 4. ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงช่องทางที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว โดย 
     - มีระบบตอบรับอัตโนมัติในการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในวันและเวลาราชการ 
     - สร้างทีมเสียงตามสายและวิทยุชุมชน ทีมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ทีมวารสารและเอกสารต่างๆ ทีม
Website และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ และทีมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
 5. ติดตามประเมินผล และปรับปรุงประสิทธิภาพช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นระยะ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหลากหลายช่องทาง ส่งผลให้มีจำนวนประชาชนในพื้นที่เข้ามามี

ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น  
2. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับในการนำมาปรับปรุง  และ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการในหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์มากที่สุด 
3. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการที่หลากหลาย ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการมาติดต่อกับทาง

ราชการ 
4. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการตรวจสอบการดำเนินงานในทุกขั้นตอน 

ส่งผลให้องค์กรปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 
5. องค์กรนำข้อมูลจากการสะท้อนข้อเสนอของประชาชนมาปรับปรุง หรือดำเนินการให้ตอบสนองตรงกับความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
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ลำดับที่ 2.2.3 (2) 

1. ชื่อมาตรการ: มาตรการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

2. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร

ของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ และ
วิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ข้อ 1 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จึงได้จัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ขึ้น เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ที่
สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาสำหรับบริการประชาชน 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 ด้วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ของตำบลเชียงดา 
และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดหาสถานที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 2. ประชุมหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
 3. ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ผ่านสื่อ
ต่างๆ หลากหลายช่องทาง 

4. มีการเผยแพร่และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะต่างๆ ขององค์กร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาสำหรับบริการประชาชน 

2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ขององค์กร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ด้วยความ
ยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ 
 3. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ 2.3.1 (1) 

1. ชื่อโครงการ  :    โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ     

2. หลักการและเหตุผล   
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  มีนโยบายที่จะบริหารราชการให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  รวมทั้งต้องการปรับปรุงการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียง
ดาให้สอดคล้องกับมาตรา  52  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพ่ือเป็น
การยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นความต้องการของประชาชน และแระชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

จึงจัดทำโครงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเชียงดา  และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1   ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3.2   จัดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือการบริการ 
 3.3   ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ๓.๔  ลดค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 ๓.๕  แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๔.1 ดำเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและลดระยะเวลาในการให้บริการ ร้อยละ  80 
 ๔.2 ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการบริการ (ปีงบประมาณ  25๖๒ – 25๖๔) 
 ๔.3 กำหนดมาตรการกการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเพ่ือ   
                    ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ  100 
 ๔.4 ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาได้ ร้อยละ  5  ต่อปี 
 ๔.5 ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
                 ของการให้บริการร้อยละ  80 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้และ    จัดทำ
แผนปฏิบัติการ 

6.2 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและประเมินความต้องการของประชาชน 
6.3 มอบหมายกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้ส่วนราชการรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพ 
6.4 ส่วนราชการที่รับผิดชอบเปิดดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ 
6.5 ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้ทราบโดยทั่วกัน 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  -  ๒๕๖๔ ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่มีงบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.1 การบริการประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
 ๑๐.2 การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประหยัด และคุ้มค่า 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดำเนินการอ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ 2.3.2 (1) 

1. ชื่อมาตรการ: มาตรการมอบอำนาจของผู้บริหารให้ปฏิบัติราชการแทน 

2. หลักการและเหตุผล  
การปฏิบัติราชการแทน ปรากฏขึ้นครั้งแรกในพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  

อยู่ในหมวด 5 ตั้งแต่มาตรา 38 ถึงมาตรา 40 หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจในการบริหารราชการ 
ให้แกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติราชการแทน ไมว่าจะเป็นการสั่งการการอนุญาต การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
เป็นเรื่องของการกระจายความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้งานของราชการมีความคลองตัว สามารถให้บริการ
ส น อ งต อ บ ต่ อ ป ร ะ ช าช น ผู้ ใช้ บ ริ ก า ร ได อ ย่ า ง ร ว ด เร็ ว ล ด ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะ ท ำ ให้ ง า น 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจเดิมนั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอยู่แต่เห็นว่าการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแล้วเป็นการ
ทำให้เกิดความรวดเร็ว กระจายความรับผิดชอบ และสะดวกแกประชาชน ซึ่งในการมอบอำนาจนี้จะคงมีอยู่ตลอดไป
จนกว่าจะมีการถอนคืนอำนาจนั้น 

3. วัตถุประสงค ์
1.  เกิดการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและป้องกันความเสียหายจากความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  
2.  มีการกระจายความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม         

 3.  สร้างความสะดวกในการในการให้บริการแก่ประชาชน  

4. เป้าหมาย 
ทำให้เกิดความรวดเร็ว กระจายความรับผิดชอบ และสะดวกแกประชาชน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 

6. วิธีดำเนินการ 
จัดทำคำสั่งมอบอำนาจ ภารกิจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลเชียงดา และผู้อำนวยการแต่ละกองงาน ให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือปฏิบัติงานแทน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ        

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เกิดความรวดเร็ว กระจายความรับผิดชอบ และสะดวกแกประชาชน 
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มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.4 การเชิดชูแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนนิกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

  2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ลำดับที่ 2.4.1 (1) 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ      

2. หลักการและเหตุผล   
ด้วยวันที่  12  สิงหาคม  ของทุกปี  ซึ่งตรงกับวันสำคัญในจิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ  ด้วยเป็นวัน

คล้ายพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้ง
แผ่นดิน   และทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั้งหลายตลอดมา  โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยของ
พระองค์ท่าน  จึงสมควรที่พวกเราทั้งหลายจะได้ถวายความจงรักภักดี และเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นอย่างสูง พร้อมทั้ง
เป็นการเทิดทูนบุญคุณของแม่ที่ให้กำหนดต่อลูก 

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา    จึงเล็งเห็นความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ จึงได้จัดโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   เพ่ือเทิดพระเกียรติแด่พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้เป็นแม่ที่ให้กำเนิดแก่ลูก ๆ ทุกคน 

3. วัตถุประสงค์ 
๓.1 เพ่ือจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และระลึกถึง

พระ มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ       
๓.2 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ      
3.๓ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกในทางท่ีถูกที่ควร      
๓.4 เพ่ือให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูก เพ่ือให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนตำบลเชียงดา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ตำบลเชียงดา 

6. วิธีดำเนินการ 
๖.1  เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ  
๖.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๖.3  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
๖.5  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
๖.6  ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 
๖.7  สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ 
๖.8  นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม    แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ห้วงเดือนสิงหาคม ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

๓๐,๐๐๐  บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.1 นักเรียนได้รู้จักพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า        

พระบรมราชินีนาถ   
๑๐.2 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม    
๑๐.3 นักเรียนร่วมกิจกรรมการประกวด ผลงานประเภทต่างๆ 
๑๐.๔  เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
  2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 

ลำดับที่ 2.4.2 (1) 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมวันสตรีสากล   ๘  มีนาคม 

2. หลักการและเหตุผล   
ด้วยสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ ๘  มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล องค์การบริหารส่วนตำบล    

เชียงดา  จึงจัดโครงการวันสตรีสากลขึ้น เพ่ือรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี  และการคุ้มครองสิทธิสตรี  เพ่ือให้ได้มาซึ่งความ
เสมอภาคของสตรี 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1  เพ่ือกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล 
3.2  เพ่ือกระตุ้นให้องค์กรสตรีที่เข้มแข็ง 
3.3  เพ่ือส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทในการพัฒนาสังคม       

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สตรีตำบลเชียงดา           

5. พื้นที่ดำเนินการ 
อำเภอสร้างคอม           

6. วิธีดำเนินการ 
๖.1  เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ  
๖.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๖.3  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
๖.5  จัดกิจกรรมวันสตรีสากล   ๘  มีนาคม 
๖.6  ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 
๖.7  สรุปผล / รายงานผลการจดัทำโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
วันสตรีสากล   ๘  มีนาคมของปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ปีงบประมาณละ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของความพึงพอใจ 
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มิติที่  ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ลำดับที่ 2.5.1 (1) 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา      

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ

ปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ คำนึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการ กำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วน
ราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด   

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดากับปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลเชียงดา และหัวหน้าสำนัก ปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เป็นไป
อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด   

3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   

3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 25๖๒   

3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติ ราชการตามคำรบัรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้ทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ชัดเจน โดยจัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจ
ตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงาน
ได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  
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1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
6) การพัฒนาความรู้และการประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548   

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น     
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ 

ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น    
- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 

เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกำกับดูแลและ
ติดตาม ผลการดำเนินงานดังกล่าว   

1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ กำหนด   

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน   
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายทีก่ำหนดไว้ 
 
6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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ลำดับที่ 2.5.1 (2) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการประชุมประจำเดือนพนักงานและการประชุมกลุ่มย่อย (work Shop) ของทุกกอง 

2. หลักการและเหตุผล  
การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมาพบกันอย่างเป็นทางการ เพ่ือชี้แจง ทำความเข้าใจหรือ

แสดงความคิดเห็น หรือหาข้อยุติ ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ ซึ่งมีจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานในองค์กรเป็นจำนวนมาก การพบปะติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ในเรื่องของการทำงานหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน จึงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีภารกิจที่หลากหลายและแบ่งลักษณะการปฏิบัติงานออกเป็น
สำนักฯ/กองต่างๆ ดังนั้นจึงต้องมีการประชุมประจำเดือน และมีการประชุมกลุ่มย่อย (Work Shop) ของแต่ละกองขึ้น 
เพ่ือเป็นช่องทางในการบริหารจัดการบุคลากรและภารกิจงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือหาข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ  และวิธีแก้ปัญหาหรือข้อยุติร่วมกัน ของพนักงาน อบต.เชียงดา 
2. เพ่ือใช้ในการพิจารณาตัดสินใจสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อบต.เชียงดา 

 3. เพื่อร่วมกันกำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงระเบียบ ข้อตกลงร่วม ของพนักงาน อบต.เชียงดา 
4. เพ่ือเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน 

4. เป้าหมาย 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.เชียงดา ทุกคน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

6. วิธีดำเนินการ 
1. ก่อนการประชุม 
 - จัดระเบียบวาระการประชุม 
 - ประสานวันเวลาและสถานที่ (ประสานงานวันเวลา ผู้ร่วมประชุมที่ว่างตรงกัน ประสานจองห้องประชุม) 
 - จัดทำบันทึก/หนังสือเชิญประชุม (ระบุวันเวลา สถานที่ประชุม พร้อมวาระการประชุม) 
 - เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ 
2. วันประชุม 
 - ประสานงานทางโทรศัพท์เพ่ือยืนยันวัน เวลา และสถานที่กับผู้ร่วมประชุม 
  - อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ร่วมประชุม 
  - พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ  
  - พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
3. หลังประชุม  
 - จัดทำรายงานการประชุม พรอมแจ้งผู้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดรอบคอบมากข้ึน เกิดความผิดพลาดน้อย 
2. ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลาย 
3. สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 
4. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของงานร่วมกันวางแผนตัดสินใจ 
5. ช่วยกันติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
6. สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจากการระดมความคิด 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ 2.5.2 (1) 

1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น การรับและการตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่าง
สม่ำเสมอ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลเชียงดา 
 2. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้
อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของภาครัฐ 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนตำบลเชียงดามีส่วนร่วม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี     

6. วิธีดำเนินการ 
1. จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของประชาชน 

 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 
 3. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน     

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนตำบนเชียงดามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 
 2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาได้รับเสียงตอบรับของผลการดำเนินงานจากภาคประชาชน 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.3 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบคุลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ลำดับที่ 2.5.3 (1) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

2. หลักการและเหตุผล  

ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางสู่
หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้หน่วยงานปกครองส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอิสระใน
การกำหนดนโยบาย การปกครอง และมีอำนาจในทางการบริหารงานตามหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชน ในภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นสำคัญ (มาตรา 282 มาตรา 283 มาตรา 284) และจากทิศทาง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทำให้การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นต้องปรับเปลี่ยนไปในประการสำคัญที่มุ่งหมายที่จะให้หน่วยงานส่วนของตนได้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี 
(Good Governance) รวมทั้งจัดให้มีบริการสาธารณะตามมาตรฐานที่ประชาชนมุ่งหวัง เพ่ือคุ้มครองประโยชน์สุขของ
ประชาชนในภูมิภาคหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ดังนั้น จากความสำคัญของหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในภูมิภาค หน่วยงานส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดผูกพันในการให้บริการกับ
ประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ ที่มีการ
ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน อีกท้ังมีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จึงได้ให้ความสำคัญ
ในการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้มีการป้องกันการทุจริตในองค์กร  

 2. เพ่ือเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและมีกระบวนการในการสอบสวนผู้กระทำผิดที่เหมาะสม 
 3. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

4. เป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 

6. วิธีดำเนินการ 
1. ประชุมหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

- อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ร่วมประชุม 
3. ร่วมกันกำหนดขั้นตอนการสืบสวน  
4. ร่วมกันกำหนดกระบวนการลงโทษ 
5. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ และมีการตรวจสอบผู้กระทำผิด 



ห น้ า  | 57 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ        

9. ผู้รับผิดชอบมาตรการ 
 งานบริหารงานบุคคล งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการป้องกันการทจุริต และปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

 2. ได้มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตและมีกระบวนการในการสอบสวนผู้กระทำผิดที่เหมาะสม 
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มิติที ่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม    
      ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ลำดับที่ 3.1.1 (1) 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

2. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร

ของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ และ
วิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ข้อ 1 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จึงได้จัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาขึ้น เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ที่
สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาสำหรับบริการประชาชน 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 ด้วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ของตำบลเชียงดา 
และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดหาสถานที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 2. ประชุมหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
 3. ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ผ่านสื่อ
ต่างๆ หลากหลายช่องทาง 

4. มีการเผยแพร่และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะต่างๆ ขององค์กร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาสำหรับบริการประชาชน 

2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ขององค์กร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ด้ วยความ
ยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ 
 3. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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ลำดับที่ 3.1.1 (2) 

1. ชื่อโครงการ: โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย 

2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันเป็นยุคของการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  ซึ่งในบางครั้งการติดต่อสื่อสาร
ด้ วย เทค โน โลยี ที่ ทั นส มั ย ไม่ ส ามารถทำให้ คน ในชุ มชน ได้ รับ ข่ าวสารได้ อย่ างทั่ วถึ ง  ซึ่ งก ารติ ดต่ อสาร  
ที่สำคัญของคนในชุมชนนั้นยังต้องประกาศเสียงตามสาย โดยให้ผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ข่าวต่าง ๆ   
ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในหมู่บ้าน องค์กรส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการ   ที่คนในชุมชนควรที่จะได้
รับทราบ และสามารถปฏิบัติ ได้ถูกต้อง รวมทั้ งยั งเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี ระหว่าง องค์กรท้องถิ่น  
ผู้นำชุมชน และคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 โดยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลเชียงดา นำข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ได ้

4. เป้าหมาย 
 ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา คณะกรรมการธรรมาภิบาลตำบลเชียงดา และ
ประชาชนตำบลเชียงดา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 

6. วิธีดำเนินการ 
1. หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง, อินเตอร์เน็ตของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. เรียบเรียงข้อมูลเป็นเอกสารรูปแบบ “ข่าวกฎหมายรายเดือน” เดือนละ 1 เรื่อง ตลอดท้ังปีงบประมาณ  
 3. ประชาสัมพันธ์เอกสาร “ข่าวกฎหมายรายเดือน” โดยผ่าน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงดา และคระกรรมการธรรมาภิบาลตำบลเชียงดา (ก.ธ.ต.เชียงดา) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน และติด
ประกาศไว้ในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 
 4. สรุปและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ประชาชนที่ใช้
บริการ    

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลเชยีงดา ได้รับความรู้ด้านกฎหมายเพื่อมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
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ลำดับที่ 3.1.1 (3) 
1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์กรระบบเปิด (Open System Organization) 

2. หลักการและเหตุผล  
 "ระบบเปิด"(Open System) ในนิยามขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา คือ การที่ประชาชน หน่วยงาน 
กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ สามารถรับรู้ข่าวสาร เรื่องราว ความเคลื่อนไหว ข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่ ว น ต ำบ ล เชี ย งด า ได้ อ ย่ า งส ะด วก  ร ว ด เร็ ว  ค รบ ถ้ ว น ต าม ค ว าม ต้ อ งก าร  โด ย ใช้ ก ระบ วน ก ารทั้ ง 
เชิงรุก และเชิงรับอย่างเป็นระบบ 
 ในบริบทของตำบลเชียงดา ที่เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีความหลากหลายของกลุ่มคน และวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน โดยมีทั้งผู้ที่ทำงานในพ้ืนที่ ทำงานนอกพ้ืนที่จะอยู่บ้านในช่วงเย็นหรือกลางคืน และผู้ที่ไม่อยู่ในพ้ืนที่ นานนานจะ
กลับมาในพ้ืนที่แต่ยังคงเป็นประชาชนของตำบลเชียงดา จึงมีความจำเป็นที่ต้องหาช่องทาง กระบวนการ และรูปแบบ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความครบถ้วนครอบคลุม และจากการลงพื้นทีห่าประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเชียงดา เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SWOT Analysis) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การสร้างความโปร่งใสให้องค์กร และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เมื่อนำมารวมกับความ
ต้องการของประชาชนที่อยากเข้าถึง รับรู้ข่าวสาร ข้อมูลขององค์กรในเรื่องต่างๆ ให้มากที่ สุด ในหลายช่องทาง หลาย
รูปแบบ สามารถเห็นได้ในเชิงรูปธรรม มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูล และตอบสนองความต้องการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชียงดา ในการดำเนินตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นคุณธรรม ความโปร่งใส โดยเน้นการเผยแพร่
ข้อมูลอย่างครอบคลุม  

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จึงได้คิดนวัตกรรม "องค์กรระบบเปิด" (Open System Organization) โดย
มีกิจกรรม "PR 360 องศา" ที่เป็นการประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ เน้นการให้เกิดการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ครบถ้วนของประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทใด หรืออยู่ในวิถีใด และกิจกรรมที่เป็น "Donkaew GIS" 
เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS เดิมให้มีข้อมูลที่มากขึ้นจากเดิมและตรงความต้องการรับรู้ของประชาชน นำมาสู่
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ครบครัน หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงและนำใช้ข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น  

2. เพื่อจัดระบบข้อมูลข่าวสารให้ง่ายต่อการเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ 
3. เพื่อพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผ่านเทคโนโลยีต่างๆ 
4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
5. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรในกระบวนการต่างๆ อย่างหลากหลาย  

4. เป้าหมาย 
1. ประชาชนในตำบลเชียงดา  ทั้ง ๘ หมู่บ้าน   

 2. หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนในพื้นที่   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือระดมความคิดเห็นถึงแนว
ทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน  เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานขององค์กร 
 2. ระดมความคิดของคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ถึงการปรับปรุงวิธีการและช่องทางการนำเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งหาช่องทางอ่ืนให้มากขึ้น 
 3. ดำเนินการตามโครงการให้เป็นองค์กรระบบเปิด  เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 4. ประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงช่องทางที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็ว โดย 
     - มีระบบตอบรับอัตโนมัติในการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในวันและเวลาราชการ 
     - สร้างทีมเสียงตามสายและวิทยุชุมชน ทีมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ทีมวารสารและเอกสารต่างๆ ทีม
Website และสื่ออิเล็กทรอนิคส์ และทีมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
 5. ติดตามประเมินผล และปรับปรุงประสิทธิภาพช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นระยะ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากหลากหลายช่องทาง ส่งผลให้มีจำนวนประชาชนในพื้นที่เข้ามามี

ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น  
2. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับในการนำมาปรับปรุง  และ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการในหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์มากที่สุด 
3. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการให้บริการที่หลากหลาย ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการมาติดต่อกับทาง

ราชการ 
4. ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการตรวจสอบการดำเนินงานในทุกขั้นตอน 

ส่งผลให้องค์กรปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 
5. องค์กรนำข้อมูลจากการสะท้อนข้อเสนอของประชาชนมาปรับปรุง หรือดำเนินการให้ตอบสนองตรงกับความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

ลำดับที่ 3.1.2 (1) 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับ มาตรา 14 
และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่กำหนดไว้ ตามมาตรา 9 (1) - (8) 
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคลเป็นหนึ่งในข้อมูลข่าวสารที่
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดเตรียมให้ประชาชนเข้าตรวจค้นดูได้ด้วยตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้     

 2. เพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
 3. เพ่ือให้การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในตำบลเชียงดา  ทั้ง ๘ หมู่บ้าน   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 

6. วิธีดำเนินการ 
1. จัดตั้งศูนย์ขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารด้านการ

บริหารงานบุคคล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

  2. หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร 
 3. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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ลำดับที่ 3.1.2 (2) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้างหลากหลายช่องทาง 

2. หลักการและเหตุผล  
 งานประชาสัมพันธ์มีบทบาทสำคัญในการประสานงานให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบันทันต่อ
เหตุการณ์  มีระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่จะทำให้การปฏิบัติงาน คล่องตัว  รวดเร็ว  ฉับไว  และ
สร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรทุกภาคส่วนในตำบล ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จำต้องวางเป้าหมายเพ่ือสร้างคุณภาพของ
งานให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 การเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาให้ความสำคัญเป็น
อย่างมาก เพ่ือป้องกันการทุจริตและโปร่งใส่ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชนได้รับทราบถึงการจัดซื้อ/จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 2. เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 3. เพ่ือการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของชุมชนตำบลเชียงดา 

4. เป้าหมาย 
 การปฏิบัติราชการที่โปร่งใส ประชาชนตำบลเชียงดาสามารถตรวจสอบได้ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี    

6. วิธีดำเนินการ 
 1. วางแผนการดำเนินงาน / จัดเตรียมงาน 

2. ดำเนินงานตามกิจกรรม 
3. สรุปผลการดำเนินงาน     

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ       

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

2.  ระบบการจัดซื้อ/จัดจ้างมีความโปร่งใส 
3.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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มิติที่  ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

  3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ลำดับที่ 3.2.1 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น การรับและการตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดแนวทาง
ปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการอย่าง
สม่ำเสมอ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลเชียงดา 
 2. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียนที่กำหนดไว้
อย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของภาครัฐ 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนตำบลเชียงดามีส่วนร่วม 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี    

6. วิธีดำเนินการ 
1. จัดตั้งศูนย์ / จุดรับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของประชาชน 

 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 
 3. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคำสั่ง เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน     

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ       
9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนตำบนเชียงดามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 
 2. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาได้รับเสียงตอบรับของผลการดำเนินงานจากภาคประชาชน 



ห น้ า  | 66 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

ลำดับที่ 3.2.2 (1) 

1. ชื่อโครงการ  :  หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขเคลื่อนที่ 

2. หลักการและเหตุผล 
ตำบลเชียงดา  เป็นตำบลที่บางหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอถึง  ๑๘  กินโลเมตร  การเดินทางติดต่อ

ราชการไม่สะดวกเท่าที่ควร  ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาในการเดินทางเกือบชั่วโมง  โดยเฉพาะในฤดูฝน  ทำให้เป็นปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาจึงจัดทำโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เคลื่อนที่ 
โดยมีหน่วยงานภาครัฐทั้งในตำบลเชียงดาและในพ้ืนที่อำเภอสร้างคอม  ออกให้บริการประชาชนถึง หมู่บ้าน ตำบล เพ่ือ
เป็นการช่วยเหลือ บรรเทา และแบ่งเบาภาระของประชาชนในการไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ อันเป็น
การช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลา  อีกทั้งเป็นการให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ การให้ความรู้ในการ
ส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ การมอบสิ่งของยังชีพที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการบริการ การนำหน่วยแพทย์ไปรักษาชาวบ้าน จัดนิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ และจำหน่าย
สินค้าหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพ้ืนที ่
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือแบ่งเบาภาระของประชาชนในการไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ  
3.2 เพ่ือให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพ  ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ 
3.3 เพ่ือการเข้าถึงประชาชนในพื้นท่ี  รับทราบปัญหาต่างๆของชุมชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ปีละ  ๑  ครั้ง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ตำบลเชียงดา 

6. วิธีดำเนินการ 
๖.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
๖.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
๖.3  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการ 
๖.5  ดำเนินงานโครงการ 
๖.6  ประเมินผลและติดตามผลโครงการ 
๖.7  สรุปผล / รายงานผลการจัดทำโครงการ 
๖.8  นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนาแล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

มกราคม  -  กรกฎาคม  ของทุกปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  ปีละ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.1 ประชาชนได้รับการแบ่งเภาระในการไปติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ  
๑๐.2 ประชาชนได้รับความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพ  และคำปรึกษาปัญหาต่างๆ 
๑๐.3 ได้เข้าถึงและรับทราบปัญหาต่างๆของชุมชน 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ลำดับที่ 3.2.3 (1) 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการกำหนดช่องทางในการแจ้งเหตุทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล  
 จากการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและให้ท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล  ทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจมากมาย  ใน
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งและการกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจ  เมื่อมีอำนาจสิทธิขาดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบ  ทำให้ผู้บริหาร
หลายคนของแต่ละท้องถิ่นคิดว่าจะทำอะไร  อย่างไรก็ได้  จากแนวคิดนี้  เป็นสาเหตุให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นใน
องค์กร  มีการร้องเรียน มากมาย  

ในการดำเนินงานต่างๆ หากผู้บริหาร บริหารงานยึดระเบียบกฎหมาย เน้นความเป็นธรรมเสมอภาค  
เท่าเทียมกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการประจำ หรือผู้ปฏิบัติ  
ขณะเดียวกัน  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ช่วยกันทำงานและสอดส่องดูแล ควบคุมการทำงานตามโครงการต่างๆ ที่
ทำในพ้ืนที่ เพ่ือไม่ให้มีการลดคุณภาพของงาน หรือลดปริมาณงานของผู้รับจ้าง ด้านของข้าราชการประจำ  ดำเนินการ
จัดซื้ อจั ด จ้ างทุ กขั้ น ตอนด้ วยความ โปร่ ง ใส   เปิ ด เผยข้ อมู ล ข่ าวสารให้ ป ระชาชน ได้ รับทราบมากที่ สุ ด   
ในหลายๆ ช่องทางสื่อสาร เช่น ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย วิทยุชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ  โทรทัศน์ 
และทางอินเตอร์เน็ต สามารถดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกข้ันตอนของการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  รวมทั้งการตรวจ
รั บ พั ส ดุ แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ง า น จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ท ำ ให้ ผ ล ง า น ที่ ป ร า ก ฏ ทุ ก ง า น มี ม า ต ร ฐ า น  ถู ก ต้ อ ง   
มีคุณภาพ เป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประชาชนได้ร่วมงานทุกกระบวนการ 
ได้ แ ก่  ได้ เข้ า ไป มี ส่ ว น ร่ วม ท างก าร เมื อ ง  ซึ่ ง ได้ ท ำให้ ป ระช าชน เกิ ด ส ำนึ ก ใน ค วามส ำคัญ ขอ งตน เอ ง  
ต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค ปัญหา และช่วยกันแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตนเอง ทั้งในด้านเงิน คน 
และเวลาดำเนินงาน ได้ประจักษ์ด้วยตนเอง   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของประชาชน ในการติดต่อขอรับความ
ช่วยเหลือ หรือรับปรึกษาทางด้านกฎหมาย และเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 1. ฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย พนักงาน
เจ้าหน้าที่  และประชาชนตำบลเชียงดา 
 2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับตำบลเชียงดา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดธานี 
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6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และศูนย์บริการร่วมทางกฎหมาย โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา และคณะกรรมการธรรมาภิบาลตำบลเชียงดา (ก.ธ.ต.เชียง
ดา) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาให้ประชาชนตำบลเชียงดา
รับทราบอย่างทั่วถึง 
 4. รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนตำบลเชียงดา และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางแก้ไข
ให้แก่ประชาชนที่มาร้องทุกข์ 
 5. สรุปและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ     

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนตำบลเชียงดาแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ได้อย่างสะดวก 
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดามีช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์ได้หลายทาง 
ได้แก่  
 2.1 ประชาชนมาติดต่อด้วยตนเองที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 2.2 ร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ 
 2.3 ร้องเรียนร้องทุกข์ทางอินเตอร์เน็ต เช่น Website, Facebook, line 
 2.4 ตู้รับแสดงความคิดเห็นภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

ลำดับที่ 3.3.1 (1) 
 
1. ชื่อโครงการ  :  การจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ

ทำงาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทำ ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำ
แผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  ได้ดำเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจำปีงบประมาณ 
25๖๑ เพ่ือนำมาปรับปรุง  แก้ไข  เพ่ิมเติม  บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  ประจำปี 
พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔  รวมถึงการนำเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาในปี
ถัดไป องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจำปี พ.ศ.25๖๑ 
ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นำชุมชน   
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน   
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม   
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จำนวน ๗ ชุมชน ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเชียงดา   สำหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนนำมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ตำบลเชียงดา           

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ   
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน   
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
6.4 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ   
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6.5 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล   
6.6 จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด   
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน   
6.8 จัดทำแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จำนวน ๗ ชุมชน ระหว่างเดือน

ตุลาคม  ของทุกปี ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ปีงบประมาณละ  ๒๐,๐๐๐  บาท        

     
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น   
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน   
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบล   
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน   
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย   
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

ลำดับที่ 3.3.2 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการพัสดุ ตรวจสอบการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล  
 กระบวนการจัดหาพัสดุ เป็นกระบวนการหนึ่งในการให้ได้มาซึ่งการบริการสาธารณะและการพัฒนาตำบล ตาม
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเปิดเผย 
โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ื อ ให้ ป ระชาชน เข้ ามามี ส่ วนร่วม ในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้ าง เป็ น ไป โดยเปิ ด เผย  โปร่งใส                   
เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
         2. เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นฯ 
 3. เพ่ือสร้างกระบวนการต่อต้านการทุจริต ให้เกิดความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุของ อบต.เชียงดา 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในตำบลที่สมัครใจเข้าร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี   

6. วิธีดำเนินการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความสมัครใจ เพื่อร่วม

พิจารณา หรือตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหา ตลอดไปจนถึงการตรวจรับพัสดุหรือ
ตรวจการจ้าง       

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ         

9. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 งานพัสดุ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 สามารถพัฒนาตำบลตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
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มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน                                           

ลำดับที่ 3.3.3 (1) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมของ อบต. ในรูปของคณะกรรมการติดตาม 
                     ประเมินผลแผนโครงการ 

2. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากการ

ติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วาง
เอาไว้หรือไม่ โดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการติดตาม ตรวจสอบ           การดำเนินงาน รวมถึง
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่
จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตาม
และประเมินผลเพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการทำงานของปี
ที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อันประกอบไปด้วยตัวแทนเครือข่ายจากทุก
ภาคส่วนในพ้ืนที่   มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาขึ้น  โดยรายงานเป็นรอบระยะ 6 เดือน  ได้แก่ รอบเดือน เมษายน (ระหว่างเดือน
ตุลาคม ถึง มีนาคม ปีถัดไป) และรอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม) เป็นประจำทุกปี  เพ่ือ
รายงานและเสนอความเห็น ที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  โดยมุ่งหวังเพ่ือส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในติดตามและตรวจสอบ การดำเนินการภาครัฐ และเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
2. เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการขององค์กรตามแผนพัฒนา   
3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 
4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
5. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ/กิจกรรม 
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4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในตำบล  ผู้แทนภาคประชาคมตำบล  หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และประชาชนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 

6. วิธีดำเนินการ 
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทุกๆ ระยะ 6 เดือน ดังนี้ 
- รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม ปีถัดไป)  
- รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน) 

2. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  (ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี)  

   
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 254๒ – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาประจำปี (รอบเดือนเมษายน 

และเดือนตุลาคมของทุกปี) 
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มิติที่  ๔   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 

   4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล 

ลำดับที่ 4.1.1 (1) 

1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

2. หลักการและเหตุผล  
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการประเมิน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  จากระเบียบดังกล่าวทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  การติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในจะทำให้ทราบว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิมยังคงสามารถป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ 
 การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ทั้งในด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่ง
รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตใน
หน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จึงได้มีการจัดทำการควบคุมภายในทั้งในระดับหน่วยงานย่อย 
และระดับองค์กรขึ้น เพ่ือให้มีการดำเนินงานที่ถูกต้องตามระเบียบ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบหรือป้องกันการ
ทุจริตในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนในพื้นท่ี 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำองค์กร และในระดับหน่วยงานย่อย 
 2. เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบ มีวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด  
 3. เพ่ือให้เกิดการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร ที่สามารถตรวจสอบหรือป้องกันการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 4. เพื่อรายงานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นประจำทุกปี 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  

6. วิธีดำเนินการ 
 1. ประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำองค์กร 
และในระดับหน่วยงานย่อย 
 2. ทำคำสั่งกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ดำเนินการจัดทำการควบคุมภายใน ดังนี้ 
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3.1 จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ขององค์กร (ตามระเบียบฯ ข้อ 5) ทั้งในระดับหน่วยงานย่อย และ
ระดับองค์กร 

3.2 จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อย 
และระดับองค์กร 
 4. รายงานผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลเป็นประจำทุกปี 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ         

9. ผูร้ับผิดชอบ 
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำองค์กร และในระดับหน่วยงานย่อย 
 2. ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้รับผิดชอบ มีวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประ เมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด  
 3. เกิดการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร ที่สามารถตรวจสอบหรือป้องกันการทุจริตได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. มีการรายงานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นประจำทุกปี 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
  4.1 .2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้ มีการจัดทำแผน 
การปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้
กำกับดูแล 
 
ลำดับที่ 4.1.2 (1) 

1. ชื่อกิจกรรม  :    ติดตามผลการประเมินควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมา
การบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การ
ควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่
ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการ
ดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคน
เดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายใน    
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไมจ่ำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือ
ด้านอื่นๆ ที่อาจ มีข้ึน   

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง   

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

6. วิธีดำเนินการ 
5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6  
5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ

ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลxxx
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล   

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่มีงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา   
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข   
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน   
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน   
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ร้อย

ละ 80 ในระดับมาก) 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถดำเนินการได้ 
  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ลำดับที่ 4.2.1 (1) 
1. ชื่อมาตรการ: มาตรการการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรพนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลใหม่  
โดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้ในระดับจังหวัดนั้น องค์การ
บริหารส่วนตำบล มีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเองร่วมกัน เพ่ือทำหน้าที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเองโดยตรง จึงทำให้การสรรหาและการคัดเลือกเป็นหน้าที่พ้ืนฐาน
ของงานบุคลากร การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ มีผลต่อการบริการประชาชน การสรรหาจึงเป็น
ขั้นตอนสำคัญ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดสมรรถนะ ความเท่าเทียมในโอกาสและประโยชน์ของทาง
ราชการ จึงต้องดำเนินการอย่างจริงจังยึดหลักความถูกต้องและยุติธรรม เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ที่เหมาะสมในหน้าที่นั้นๆ 

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาจึงได้มีมาตรการการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรพนักงานจ้างขึ้นเพ่ือ
ส รรห าและคั ด เลื อ กพ นั ก งาน จ้ าง เข้ าท ำงาน ที่ ต ร งกั บ งานที่ อ งค์ ก รมอบ ห มาย ให้  ด้ วยความ โป ร่ ง ใส  
และตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับดูแลงานบริหารงานบุคคลขององค์กร  
 2.  เพ่ือเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร   
 3.  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

4. เป้าหมาย 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรพนักงานจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

6. วิธีดำเนินการ 
 คณะกรรมการร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และร่วมคัดเลือก 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ        

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพนักงานจ้าง 
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ลำดับที่ 4.2.1 (2) 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับ มาตรา 14 
และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่กำหนดไว้ ตามมาตรา 9 (1) - (8) 
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสด้านการบริหารงานบุคคลเป็นหนึ่งในข้อมูลข่าวสารที่
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดเตรียมให้ประชาชนเข้าตรวจค้นดูได้ด้วยตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้     

 2. เพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
 3. เพ่ือให้การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในตำบลเชียงดา  ทั้ง ๘ หมู่บ้าน   

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 

6. วิธีดำเนินการ 
1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารด้านการ

บริหารงานบุคคล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบ 
 งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

  2. หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร 
 3. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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มิติที่  ๔   การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการตามช่องทาง 
      ที่สามารถดำเนินการได ้

  4.2 .2 ส่ งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ  
การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 
ลำดับที่ 4.2.2 (1) 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล  
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทำงานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้   
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทำงาน

ขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
5. พืน้ที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
6. วิธีดำเนินการ 

จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพ่ือนำเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 
8. งบประมาณดำเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ   
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด   
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ  
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถดำเนินการได้ 
  4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ                                      
 

ลำดับที่ 4.2.3 (1) 
1. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการพัสดุ ตรวจสอบการจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 กระบวนการจัดหาพัสดุ เป็นกระบวนการหนึ่งในการให้ได้มาซึ่งการบริการสาธารณะและการพัฒนาตำบล ตาม
อำนาจหน้าที่ของ อบต.  ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส 
เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ื อ ให้ ป ระชาชน เข้ ามามี ส่ วนร่วม ในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้ าง เป็ น ไป โดยเปิ ด เผย โปร่งใส                   
เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
         2. เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นฯ 
 3. เพ่ือสร้างกระบวนการต่อต้านการทุจริต ให้เกิดความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุของ อบต.เชียงดา 
 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในตำบลที่สมัครใจเข้าร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  

 

6. วิธีดำเนินการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความสมัครใจ เพื่อร่วม

พิจารณา หรือตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดหา ตลอดไปจนถึงการตรวจรับ พัสดุหรือ
ตรวจการจ้าง  

      

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ         
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานพัสดุ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 สามารถพัฒนาตำบลตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

ลำดับที่ 4.3.1 (1) 

1. ชื่อโครงการ  :  จัดอบรมเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯ 

2. หลักการและเหตุผล   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย

เหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯให้มีความพร้อม
ที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
สำคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ได้ดำเนินการ เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและ
ลูกจ้างฯ มีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ นำความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาจึงได้มี
การจัดส่งผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯ ให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯ

ให้มคีวามเข้าใจในการทำงานตาม บทบาทและอำนาจหน้าที่   
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่

ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย   
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้

อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย  
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ทัง้ในองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

7. วิธีดำเนินการ 
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและ

หน่วยงาน ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานและลูกจ้างฯเข้ารับการอบรมหรือ
ร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี   

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งเข้า
รับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดำเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสำนัก/กองงานที่รับผิดชอบ   
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6.3 แจ้งให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่าน นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา   

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของอ และรายงานเสนอนายก องค์การ
บริหารส่วนตำบลเชียงดาทราบ 
  
8. งบประมาณดำเนินการ 

 ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของบุคลากรต้องได้เข้ารับและผ่านการอบรม 
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มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ลำดับที่ 4.3.2 (1) 

1. ชื่อโครงการ: โครงการประชุมสภา อบต.เชียงดาสัญจร 

2. หลักการและเหตุผล  
 จากนโยบายการบริหารงานที่ โปร่งใส และเน้นการมีส่วนร่วมขององค์การบ ริหารส่วนตำบลเชียงดา  
จึงเป็นแนวคิดที่ต้องการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เชียงดา  ด้วยข้อคิดที่ว่า 
องค์การบริหารส่วนตำบล รู้อะไร ประชาชนก็ต้องรู้สิ่งนั้นเหมือนกัน การประชุมสภาฯ จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สภาฯ ได้
พูด ได้เสนอ ได้ถกปัญหาประเด็นด้านต่าง ๆ จึงต้องการให้ประชาชนได้รับทราบเช่นเดียวกัน จึงได้เชิญชวนประชาชนเข้า
ร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกครั้ง แต่ปรากฏว่า  มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ 
น้อยมาก สาเหตุเนื่องจากสถานที่ในการประชุมอยู่ไกลจากที่อยู่อาศัยของประชาชนหลาย ๆ หมู่บ้าน การเดินทางลำบาก 
จึงมีแนวคิดใหม่ว่าหากจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นช่วงท้ายเมื่อปิดประชุมแบบเป็นทางการ และ
เพ่ือให้ประชาชนได้เดินทางเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้สะดวก จึงได้จัดทำ  “โครงการประชุมสภา อบต.เชียงดาสัญจร ” 
ขึ้น โดยจัดการประชุมสภาฯ ที่ศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน หรือศาลาในบริเวณวัดของแต่ละหมู่บ้าน เป็นการอำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมสภาของ อบต.เชียงดา และ
หากมีการประชุมในหมู่บ้านใด ก็จะมีการเปิดเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวในขณะประชุมเพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ทาง
บ้านได้ฟังด้วยในวาระท่ีเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรง 

ดังนั้น  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารฯ  
และสมาชิกสภาฯ ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
ข้อคิ ด เห็ น ความต้ องการความจำเป็ น ในแต่ ละหมู่ บ้ านผ่ านการประชุ มสภา อบต .สัญ จร  จึ ง ได้ จั ดท ำ  
“โครงการประชุมสภา อบต.เชียงดาสัญจร”  ขึ้น  โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการประชุมสภาฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และยัง
ส่งเสริมให้ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมสภาฯ อีกด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาฯ ของท้องถิ่นของตน 
2. เพ่ือปลูกฝังระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน และเยาวชนให้สัมผัสกับระบบสภาฯหรือการประชุมสภาฯ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารงานเพ่ือประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ 
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  หรือเสนอปัญหาในการประชุมสภาท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
 1.  ประชาชนในตำบลเชียงดาทุกหมู่บ้าน 
 2.  คณะผู้บริหาร  ที่ปรึกษานายกฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 3.  บุคลากรของ อบต.เชียงดา 
 4.  ส่วนราชการต่างๆ 

5.  กลุ่มพลังมวลชนในพ้ืนที่  เช่น กำนัน  ผู้ ใหญ่บ้าน  กลุ่มนักพัฒนาอาวุโส กลุ่มสมาชิกกิ่ งกาชา ด  
เป็นต้น 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศาลากลางหมู่บ้าน  วัด  หรือสถานศึกษาในเขตตำบลเชียงดา  อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  

6. วิธีดำเนินการ 
1. เขียนโครงการ / ขออนุมัติโครงการ 
2. วางแผนการดำเนินงาน  
3. ดำเนินงานตามโครงการ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 5,000 บาท         

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นของตน 

2.  ประชาชน และเยาวชนได้สัมผัสกับระบบสภาฯ หรือการประชุมสภาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  ประชาชนมีความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ 
4.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของบุคลากรของ อบต.เชียงดา 
5.  ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็น  ความต้องการให้ที่ประชุมสภา ฯ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริง 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

   4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

ลำดับที่ 4.4.1 (1) 
1. ชื่อมาตรการ : มาตรการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

2. หลักการและเหตุผล  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร

ของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ และ
วิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ข้อ 1 
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่สำหรับประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จึงได้จัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ที่
สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาสำหรับบริการประชาชน 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ. 2540 ด้วยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
 3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ของตำบลเชียงดา 
และประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดหาสถานที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 2. ประชุมหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
 3. ประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ผ่านสื่อ
ต่างๆ หลากหลายช่องทาง 

4. มีการเผยแพร่และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะต่างๆ ขององค์กร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

9. ผู้รับผิดชอบ 
 งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาสำหรับบริการประชาชน 

2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ขององค์กร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ด้วยความ
ยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ 
 3. กลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

ลำดับที่ 4.4.1 (๒) 

1. ชื่อโครงการ: โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย 

2. หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบันเป็นยุคของการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  ซึ่งในบางครั้งการติดต่อสื่อสาร
ด้ วย เทค โน โลยี ที่ ทั นสมั ย ไม่ ส ามารถทำให้ คน ในชุ มชน ได้ รับ ข่ าวสารได้ อย่ างทั่ วถึ ง  ซึ่ งก ารติ ดต่ อสาร  
ที่สำคัญของคนในชุมชนนั้นยังต้องประกาศเสียงตามสาย โดยให้ผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ข่าวต่าง ๆ   
ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในหมู่บ้าน องค์กรส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการ  ที่คนในชุมชนควรที่จะได้
รับทราบ และสามารถปฏิบัติ ได้ถูกต้อง รวมทั้ งยั งเป็ น การสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี ระหว่า งองค์กรท้องถิ่น  
ผู้นำชุมชน และคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 โดยความยุติธรรม ตรงไปตรงมา และไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลเชียงดา นำข่าวสารหรือนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ได ้

4. เป้าหมาย 
 ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา คณะกรรมการธรรมาภิบาลตำบลเชียงดา และ
ประชาชนตำบลเชียงดา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี   

6. วิธีดำเนินการ 
1. หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , อินเตอร์เน็ตของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. เรียบเรียงข้อมูลเป็นเอกสารรูปแบบ “ข่าวกฎหมายรายเดือน” เดือนละ 1 เรื่อง ตลอดท้ังปีงบประมาณ  
 3. ประชาสัมพันธ์เอกสาร “ข่าวกฎหมายรายเดือน” โดยผ่าน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงดา และคระกรรมการธรรมาภิบาลตำบลเชียงดา (ก.ธ.ต.เชียงดา) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่ บ้าน และติด
ประกาศไว้ในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 
 4. สรุปและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ประชาชนที่ใช้
บริการ    

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลเชยีงดา ได้รับความรู้ด้านกฎหมายเพื่อมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
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 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔) ขยายกรอบเวลาถึง (พ.ศ.2565)  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา            

มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ลำดับที่ 4.4.2 (1) 

1. ชื่อโครงการ: โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล อบต.เชียงดา 

2. หลักการและเหตุผล  
 ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ 
ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรม
มาภิบาลที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น 
แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ 
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก  
 ธรรมาภิบาล เป็นหลักการที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย เพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริม
องค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้วยังทำให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กร
นั้นๆ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศ   ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ยึดถือ
ปฏิบัติบริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดไว้โดยได้เสนอเป็นระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่า หลักธรรมาภิบาลนั้นประกอบด้วย 6 หลักการคือ 

1.  หลักคุณธรรม 
2.  หลักนิติธรรม 
3.  หลักความโปร่งใส 
4.  หลักความมีส่วนร่วม 
5.  หลักความรับผิดชอบ 
6.  หลักความคุ้มค่า 

   สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตราระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งต่อมาได้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552กำหนดให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดว่าเป็นคณะกรรมการที่ถูกกำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน เพ่ือให้การบริหารราชการในส่วนภูมิภาค สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และเพ่ือให้การบริหาร
ราชการแบบบูรณาการในแต่ละจังหวัดบรรลุผล เกิดการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยจะทำหน้าที่สอดส่อง เสนอแนะ และ
ส่งเสริม  ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล อันจะทำให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 
และมีความรับผิดชอบ  ก.ธ.จ.  เป็นคณะกรรมการที่คัดเลือกและแต่งตั้งมาจากผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิก
สภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร  และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับการยอมรับ โดยปัจจุบันมีการแต่งตั้ง ก.
ธ.จ. ครบทุกจังหวัดแล้ว รวมจำนวน 1,149 คน ซึ่ง โดยให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธาน ก.
ธ.จ. ทุกจังหวัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขับเคลื่อนให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจอันดี และปลูกฝังค่านิยมเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลัก 
“ธรรมาภิบาล” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้กับฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงดา ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่สนใจทั่วไป 
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 2. เพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นด้วยภาคประชาชน  และสร้างเครือข่ายพร้อมทั้งหนุนเสริม
กิจกรรมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบและเกิดการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม  
 3. เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย 
 1. ฝ่ายปกครองท้องที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย พนักงาน
เจ้าหน้าที่  และประชาชนตำบลเชียงดา 
 2. คณะกรรมการธรรมาภิบาลระดับตำบลเชียงดา  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  

6. วิธีดำเนินการ 
 1. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
 2. วางแผนและจัดเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ 
 3. เชิญประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลตำบลเชียงดา เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลตำบลเชียงดา (ก.ธ.ต. เชียงดา) 
 4. จัดประชุม หรืออบรม หรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เชียงใหม่ หรือหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
 5. ขับเคลื่อนกิจกรรม กำหนดบทบาท หน้าที่ให้ชัดเจนและปฏิบัติงานในชุมชนร่วมกับ องค์การบริหารส่วน
ตำบลเชียงดา 
 6. ประเมินผลการดำเนินการ 
 7. สรุปและรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ     

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
 5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนตำบลเชียงดา คณะกรรมการธรรมาภิบาล ผู้นำชุมชน  มีความรู้และความเข้าใจมีวิสัยทัศน์และ
ทัศนคติอันดี  เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
 2. มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลตำบลเชียงดา เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลเชียงดาในการพัฒนากิจกรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. เกิดศูนย์ธรรมาภิบาลตำบลเชียงดาที่เป็นศูนย์ประสานงานอย่างมีระบบและสามารถขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
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ลำดับที่ 4.4.2 (2) 

1. ชื่อโครงการ  :  จัดตั้งมวลชนสัมพันธ์ 

2. หลักการและเหตุผล  
การมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ Public  Participation” มีความหมายที่กว้างขวางและอาจแตกต่างกัน

ไปตามบริบทของสังคม  อย่างไรก็ตาม  สามารถเป็นที่เข้าใจตรงกันได้ว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การสร้าง
โอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น   ซึ่งนำไปสู่การแสวงหา
ทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์ และการตัดสินใจเพ่ือ
กำหนดเป้าหมาย  กำหนดนโยบาย  การวางแผนและดำเนินโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องกับตน 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลเชียงดา  มองเห็นความสำคัญของมวลชน  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  ยั่งยืนปลอดจากการทุจริต  ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายส่วน  จึงจัดตั้งโครงการมวลชน
สัมพันธ์  เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  รวมควบคุมตรวจสอบ  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นท่ีน่าอยู่ยั่งยืน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 มีกลุ่มมวลชนร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.2 มีกลุ่มมวลชนร่วมพัฒนาท้องถิ่นโดยจิตสำนึกสาธารณะ 
3.3 ท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งอย่างยังยืน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในพื้นท่ีตำบลเชียงดา 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
ตำบลเชียงดา 

6. วิธีดำเนินการ 
๑.  ค้นหาแกนนำในการจุดประกายความคิด 
๒.  จัดตั้งกลุ่มร่วมพัฒนาตามโครงการ 
๓.  กิตติกรรมประกาศให้ทราบถึงความสำเร็จ เชิดชูบุคคลผู้น่ายกย่อง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ปีงบประมาณละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑  ได้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นจากกลุ่มมวลชน 
๑๐.๒  มีการพัฒนาท้องถิ่นโดยความร่วมมือจากกลุ่มมวลชนอย่าจิตสาธารณะ 
๑๐.๓  ท้องถิ่นพัฒนาอย่างเข้มแข็งยั่งยืน       

      
 


