
 

 



รายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
********************************** 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือใช้เป็นกรอบดาเนินงานในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนหายโศกซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการในการวัดความส าเร็จของการดาเนินการตาม
แผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศกได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายใน
รับไปดาเนินการ และบัดนี้การดาเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดาเนินงาน
พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการดาเนินงาน ดังนี้ 
๑.ผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กิจกรรมที่     1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้แก่บุคลากรและหน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
                 1.โครงการอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการท้องถิน่ และพนักงานจ้างปีงบประมาณ  ๒๕๖4 
                   (งบประมาณด าเนินงาน  360,000 บาท) 
                 การด าเนินงานโครงการฯ  วันอังคารที่  21  ธันวาคม  2564   - 24  ธันวาคม  2564   จัดท า
โครงการ" ฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น" ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน  เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก ได้ตระหนัก
และให้ความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติ
หน้าที่ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยมี
กลุ่มเปูาหมาย กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานของบุคคลที่ จะต้องเสริมสร้างให้มีความรู้
ความสามารถ ความเข้าใจ สร้างวิสัยทัศน์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิซาการ ประสบการณ์ด้วย
การฝึกอบรม ประชุมศึกษาค้นคว้า และศึกษาจากประสบการณ์จริง ด้วยการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือน าความรู้ ที่
ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งด้านธรรมา    
ภิบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 
การพัฒนากลุ่มอาชีพ การน าทรัพยากรในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ และสามารถน ามาพัฒนาอาชีพภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี
ซึ่งจะเป็นการน าไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จ านวน 70 คน  
                  คนผลการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร
ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานจ้างที่เข้าร่วมโครงการ มีจิตส านึก ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานราชการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม และการพัฒนาเครือข่ายในการท างาน รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้รับการส่งเสริมให้มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคคลบาท 
 
 



 
กิจกรรมที ่  2. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
              1. กิจกรรมท าความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                     (งบประมาณด าเนินงาน  - บาท) 
                 การด าเนินงานโครงการฯ  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นายบัวภา จันทะบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนหายโศก น าคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกส่วน ได้ร่วมกันท าความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน 
พ้ืนที่บริเวณโดยรอบ และของเล่น เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  จ านวน 67 คน 
                 ผลการด าเนินงาน  ผู้เข้าร่วมโครงการ   67  คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร
ข้าราชการท้องถิ่น  และพนักงานจ้างที่เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้เพ่ือสร้างจิตส านึกในด้านจิตสาธารณะ หรือจิตอาสาให้กับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร  การบริการประชาชน เป็นภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนหายโศก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น  เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การ
ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น 

                           

          

          
       
 
       



 
กิจกรรมที ่  1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
               2. โครงการท้องถิ่นไทย รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) ภายใต้ชื่อ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 
ล้านต้น 
                 (งบประมาณด าเนินงาน  10,000 บาท) 
                 การด าเนินงานโครงการฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก ได้จัดโครงการท้องถิ่นไทย รักน้ า รักปุา 
รักแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) 
ภายใต้ชื่อ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 
ล้านต้น  และทรงให้ความส าคัญกับปุาไม้  หน่วยงานราชการและเอกชนร่วมปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติกันทุกปี  ปริมาณปุาไม้
และความชุ่มชื้นก็เวียนกลับมาสู่พ้ืนที่นั้นๆ  เพ่ิมขึ้นตามจ านวนที่ปลูกมนุษย์ตัวเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของ
ธรรมชาติ  คงไม่อาจต่อต้านหรือแข็งขืนต่อภัยธรรมชาติ  ที่ก่อตัวแรงขึ้นและหนักขึ้นในทุกปี  แต่มิใช่ว่าจะท าอะไรไม่ได้เลย 
ด้วยสองมือเล็กๆของแต่ละคน หากหลอมรวมกันไปในจุดต่างๆ  จะต้องเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ไม่น้อย การรวมกันเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวด้วยสองมือของเรา  อาจช่วยลดผลกระทบจากห่วงโซ่ทั้งหมดลงได้บ้าง    
                  โดยมีกลุ่มเปูาหมาย มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว   จ านวน   62 คน 
                  ผลการด าเนินงาน  ผู้เข้าร่วมโครงการ   62  คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร
ข้าราชการท้องถิ่น  และพนักงานจ้างที่เข้าร่วมโครงการ  เพ่ือได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและด าเนินการตามแนว
พระราชด าริและเพ่ือส่งเสริมอรุรักษ์การปลูกปุาและรณรงค์ให้ ประชาชนในเขตต าบลดอนหายโศก ได้ตระหนักถึงคุณค่า 
ของปุาไม้  ได้ร่วมกันปลูกปุา  จึงได้จัดท าโครงการท้องถิ่นไทย รักน้ า รักปุา รักแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ปลูก
ปุาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน”
สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี “ ร่วมคิด ร่วมท า” ของคนในชุมชน  ปลูกปุาทดแทน
ในพ้ืนที่สาธารณะ  เพ่ิมพ้ืนที่ปุาให้กับชุมชนเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ าและท าการเกษตร พร้อมทั้งมีความรู้และเข้าใจถึงประโยชน์
ของการปลูกปุาชุมชนมีพ้ืนที่ปุาถาวร(ปุาชุมชน)ในพื้นที่มากข้ึน ช่วยในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ิม
ความชุ่มชื้นในดินและอากาศ  ท าให้มีฝนตกตามฤดูกาลมวลชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  และเป็นการปลูกจิตส านึกใน
การมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ผืนปุาชุมชนของตนเอง และเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์การปลูกปุาและรณรงค์ให้  ประชาชนในเขตต าบล
ดอนหายโศก  ได้ตระหนักถึงคุณค่าของปุาไม้ด้วย 
 

              
 
 
 



 

            
 

             
 

            
 

             
 
 



กิจกรรมที ่  1. เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนัก ให้แก่ประชาชนทุกส่วน 

               3. โครงการคลองสวยน้ าใสต าบลดอนหายโศก ประจ าปี 2564 

                 (งบประมาณด าเนินงาน  5,000 บาท) 
                 การด าเนินงานโครงการฯ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก ได้จัดท าโครงการคลองสวยน้ าใสต าบล
ดอนหายโศก ประจ าปี 2564  ด้วย ปัจจุบันแหล่งน้ า แม่น้ า ดู คลองเกิดการสะสมของขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและวัชพืช 
ต่าง ๆ ท าให้น้ าเสียและเกิดความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ าในคลองต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ า  ดู คลองที่อยู่ในเขต
ชุมชนไม่สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แม่น้ า คู คลองบางสายตื้นเขิน เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถกัก
เก็บและระบายน้ าได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชน และบ้านเรือนของประชาชน อีกทั้ง
ปัญหาดังกล่าวยังท าให้ทัศนียภาพของริมฝั่งล าน้ า ไม่สวยงาม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก ได้ตะหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเพ่ือสนองนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ซึ่งก าหนดเป็นนโยบายส าคัญในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ า แม่น้ า คู คลอง ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการ
อุปโภค บริโภคและการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน  โดยมีกลุ่มเปูาหมาย  มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว   จ านวน  60  คน 

                 ผลการด าเนินงาน  ผู้เข้าร่วมโครงการ   60  คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหาร
ข้าราชการท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป เพ่ือประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ แหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนที่เพ่ืออุปโภคบริโภค ได้ทุกฤดูกาล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันอนุรักษ์  บ ารุงรักษา ใช้
ประโยชน์และปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน  

 

           
 

           
 



            
 

            
 

           
 

             
 



 
กิจกรรมที ่  1. เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนัก ให้แก่ประชาชนทุกส่วน 
               3. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะปลอดภัย   
                   ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
                   (งบประมาณด าเนินงาน  20,000 บาท) 
                  การด าเนินงานโครงการฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศกได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดสภาพส าหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะปลอดภัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายนางสุดตา บุรีงาม บ้านเลขที่ ๒๔๒ หมู่ที่ ๑ และได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินงบประมาณในการ
ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะปลอดภัย จ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุ เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

                  ผลการด าเนินงาน   วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนหายโศก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก และ
ผู้น าชุมชน ได้ด าเนินการมอบบ้านที่ได้ด าเนินการปรับสภาพแวดล้อม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความ
สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 ให้กับ นางสุดตา บุรีงาม ผู้สูงอายุ บ้านกั้ง หมู่ที่ 1  

 

              

              

              



                 
 
กิจกรรมที ่  1. เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนัก ให้แก่ประชาชนทุกส่วน 

  1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนะน าประชาชนโดยมีรถประชาสัมพันธ์การปูองกันโรคโควิด19                    
(งบประมาณด าเนินงาน  - บาท) 

                การด าเนินงาน  วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก 
ร่วมกับ รพ.สต.ดอนหายโศก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ออก
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แนะน าประชาชนโดยมีรถประชาสัมพันธ์การปูองกันโรคโควิด19 และออกเยี่ยมให้ก าลังใจผู้
เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง กักตัว 14 วัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการปูองกันและควบคุมการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตามนโยบายอุดรธานี 14 วันแห่งความปลอดภัย (4ก2ป) 

    

     
 

 

 

 

 



กิจกรรมที ่  1. เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนัก ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
               1. โครงการบรรพชาอุปสมบทบวชศิลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจ าปีงบประมาณ 2565  
                 (งบประมาณด าเนินงาน  5,000 บาท) 
                 การด าเนินงานโครงการฯ  ด้วยสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
การเมือง ศีลธรรมและปัญหาต่างๆเช่นปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมเป็นต้นปัญหาต่างๆเหล่านี้ สาเหตุเกิดจากการ
ขาดการด าเนินงานส่งเสริมศีลธรรมอย่างจริงจังโดยเฉพาะสังคมไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมใหม่ๆ
บทบาทวิถีสังคมไทยเป็นไปตามสถานการณ์บ้านเมืองปัญหาต่างๆจึงตกอยู่กับเยาวชนของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือเป็น
การพัฒนาเยาวชนอันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในการจะด ารงชีพอยู่ในสังคม
ปัจจุบันได้อย่างปกติสุขจึงจ าเป็นต้องน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาหล่อหลอมเยาวชนไทยให้เป็นบุคลากรที่ดีของชาติ
อีกท้ังเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในเดือนเมษายนนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก จึงได้จัดท าโครงการบรรพชาอุปสมบทบวชศีลจาริณี 
ภาคฤดูร้อน ต าบลดอนหายโศก ประจ าปี ๒๕๖4  เพ่ือศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกทั้งเยาวชนที่ได้รับการบรรพชา จะได้รับการอบรมคุณความดี
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและช่วยส่งเสริมให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติต่อไป 
                  โดยมีกลุ่มเปูาหมาย มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว   จ านวน  30  คน 
                 ผลการด าเนินงาน  ผู้เข้าร่วมโครงการ   30  คน  คือเด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมตนตามหลักธรรมะ
ของพุทธศาสนาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อบิดา-มารดาครูอาจารย์ ชาติศาสนา     
และ พระมหากษัตริย์น าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต รู้จัก คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ จากศูนย์ประสานราชการใสสะอาดในส่วนราชการน าร่อง โครงการ รณรงค์ เผยแพร่ เพ่ือการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรักษาจรรยาข้าราชการ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕0 คน  ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคคลบาท 
 
 

 

 
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมที่  1. เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนัก ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
              2. โครงการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า (โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ต าบลดอนหายโศก) 
                 (งบประมาณด าเนินการ    -  บาท) 
                 การด าเนินงาน  เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 สภาเด็กและเยาวชนต าบลดอนหายโศก ร่วมกับกอง
สวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก ด าเนินโครงการ”การเอาชีวิตรอดจากการจมน้ า” รุ่นที่1/รุ่นที่2 ณ 
สวนน้ าหนองหาน แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ให้กับเยาวชนกลุ่มปฐมวัยในต าบลดอนหายโศก โดยได้รับสนับสนุน
งบประมาณจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
                      ๑.เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ จากโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด จ านวน ๒๒ คน 
                        ๒.ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนต าบลดอนหายโศก จ านวน ๑ คน 
                        ๓.ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลดอนหายโศก จ านวน ๓ คน 
                        ๔.เจ้าหนา้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก ที่รับผิดชอบงาน เด็กและเยาวชน จ านวน ๑๔ คน 
                  ผลการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๔o คน คือเด็ก เยาวชน คณะกรรมการสภาเด็กเยาวชน
ต าบลดอนหายโศก ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงาน เด็กและเยาวชน มีความรู้เรื่อง
ความปลอดภัยทางน้ า และพ้ืนฐานในการช่วยเหลือผู้จมน้ าและการปฐมพยาบาลให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่คนรอบข้าง
ท้องครอบครัวเพ่ือนในสังคมในโรงเรียนได้เป็นการสร้างจิตสาธารณะให้กับเยาวชน 

 

     

     
 
 
 



 

     
 

     
 
กิจกรรมที่  1. เสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนัก ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

2. โครงการอบรมท าเจลล้างมือแอลกอฮอล์และสบู่ล้างมือเพื่อปูองกันตนเองให้ห่างไกลจากไวรัส COVID-19    
(งบประมาณด าเนินการ  -    บาท)        
 การด าเนินงาน  เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา สภาเด็กและเยาวชนต าบลดอนหายโศก ร่วมกับ กอง

สวัสดิการ อบต.ดอนหายโศก จัดท าโครงการอบรมท าเจลล้างมือแอลกอฮอล์และสบู่ล้างมือเพ่ือปูองกันตนเองให้ห่างไกล
จากไวรัส COVID-19 เพ่ือเพ่ิมกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนต าบลดอนหายโศก สร้างการมีส่วนร่วม
การท างานระหว่างองค์กรต่อองค์กรของสภาเด็กและเยาวชนต าบลดอนหายโศก 

           

 

 
 



ยุทธศาตร์ที่   2. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
กิจกรรมที่     1. แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
                  1. กิจกรรมการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.ดอนหายโศก 
                       (งบประมาณด าเนินงาน  -  บาท) 

        

ยุทธศาตร์ที่   3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
กิจกรรมที่     1. การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ 
                  2. โครงการจัดท าแผนชุมชนต าบลดอนหายโศก 
                   (งบประมาณด าเนินงาน    -    บาท ) 
                 การด าเนินงานโครงการ ฯ  โครงการจัดท าแผนชุมชนต าบลดอนหายโศก โดยได้ออกประชาคมหมู่บ้าน 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการที่มีความต้องการและเป็นปัญหาของแต่ละชุมชน ซึ่งชุมชนไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ประชาชนมี
ความเดือดร้อน จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการเพ่ือน าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และด้านแหล่งน้ า 
                 ผลการด าเนินงาน  ระบวนการที่เกิดจากการหารือกันท าให้เกิดการเรียนรู้ ความมีเหตุผลจากปัญหาความ
ขัดแย้งต่างๆสะท้อนความเข้มแข็งในความเป็นประชาธิปไตยของชุมชน ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง มีความคิดเห็น มีทัศนคติไป 
ในทางที่ดีและถูกต้องยิ่งขึ้น จากเดิมอาจจะอยู่ในสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ดีงาม ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อได้ท างานเพ่ือชุมชน 
มีการแลกเปลี่ยน มีการวิเคราะห์ให้สามารถสรุปความเห็นร่วมกันได้ง่ายขึ้นในแนวทางการพัฒนาของตนซ่ึงนอกจากสะท้อน
ถึงพลังชุมชน ยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน ร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นแบบพ่ึงตนเอง อันจะนาไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
ในที่สุดชุมชนจะมีความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง 
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดชุมชน ได้เล็งเห็นความส าคัญ เข้าไปเป็นภาคีนึ่ง ของประชาคมท้องถิ่น  และเปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาอย่างแท้จริง ได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการที่เป็นความต้องการของชุมชน
หมู่บ้านของตนเองทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ลด
รายจ่ายในครัวเรือน และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านแหล่งน้ า 

        



ยุทธศาตร์ที่   3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
กิจกรรมที่     1. การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ 
                 การด าเนินการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก 
                 (ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลตอนหายโศก) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มาจากศูนย์ด ารงธรรมที่ด าเนินการ    

ส าเร็จลุล่วง 
1.  ได้จัดท าบัญชีรับเรื่องราวเรื่องทุกข์ ร้องเรียนฯและด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
ทุกเรื่อง ภายใน ๑๕ วันค าร้องที่ 0๑   ผู้ร้อง นายแสงจันทร์ชุ่มด้วง อายุ ๖๕ ปี บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองค้อพัฒนา 
ต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี คู่กรณีนายจ าปี ภูทองกอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองค้อพัฒนา 
ข้อเท็จจริงของค าร้อง เป็นการทะเลาะวิวาทเป็นเหตุการณ์ปะทะคารมกันในระหว่างประชุมประชาคมหมู่บ้านเรื่องขอใช้น้ า
สาธารณะเพ่ือการเกษตรส่วนตัวของนายทุนและเป็นเหตุการณ์ท าร้ายร่างกายกัน คณะกรรมการได้เรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ย
พูดคุยและท าความเข้าใจกันเหตุแห่งกรณีที่เกิดขึ้น แต่ไม่เป็นผล คู่กรณีไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ยไปแจ้งความที่สถานีต ารวจ
อ าเภอหนองหานและเสียค่าปรับท ารายร่างกาย คดีจึงยุติ 
2.  ค าร้องที่ 06  ผู้ร้องนายทองสี่ ยศธิพานา อายุ ๔๘ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๑๗หมู่ที่ ๘ บ้านดอนหายโศก ต าบลดอนหายโศก 
อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ร้องเรียนเรื่องถังประปาหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดกับบ้านผู้ร้อง เกิดการช ารุด จากสนิมที่กัดกิน 
เนื่องจากใช้งานมานาน โครงสร้างไม่แข็งแรงกลัวว่าจะหักโคล่นลงมาทับบ้านเกิดการเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้จึงขอ
ความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบและแก้ไขโดยด่วน เนื่องจากว่าไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินของ อบต.หรือของหน่วยงานอื่น  
คณะกรรมการศูนย์พร้อมช่าง อบต.ได้ออกส ารวจความเสียหายเกิดข้ึนจริงแต่ตรวจสอบแล้วไม่ใช้งบของ อบต.แต่เป็นของ
กรมทรัพย์"อุดร จึงได้ประสานไปยังกรมทรัพย์เพ่ือขออนุญาตด าเนินการรื้อถอน ซึ่งเราได้แจ้งให้นายทองสี ยศริพานา ผู้ร้อง
ทราบแล้วและผู้บริหารได้ด าเนินการสร้างถังประปาหมู่บ้านใหม่เรียบร้อยแล้ว 
๓. -ค าร้องที่ ๑๓ ผู้ร้องนายพันทอง เพียงเท อายุ ๖๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ บ้านกั้ง ต าบลดอนหายโศก อ าเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
-ค าร้องที่ ๑๔ ผู้ร้องนายบุญตอม พรมบุญ อายุ ๔๘ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๖๖ หมู่ที่ ๗ บ้านโคกส าราญ และ ค าร้องที่ ๑๕     
ผู้ร้องนางรัตนาภร ศรีกันยา อายุ ปี อยู่บ้านเลขท่ีหมู่ที่ ๑๐ บ้านกั้ง ร้องเรียนเรื่องเดียวกัน เรื่องเมรุวัดปุาหนองแสนตอ หมู่
ที่ ๑0 บ้านกั้ง ปูองไฟเมรุช ารุดเสียหาย กลัวถล่มลงมาทับผู้คนที่ไปใช้บริการ ซึ่งเมรุแห่งนี้มีผู้มาใช้งามจ านวน ๓ หมู่บ้าน 
คือบ้านกั้ง ๑,๑๐ และบ้านโคกส าราญ ได้นัดผู้ร้องทั้ง ๓ คน มาไกล่เกลี่ย โดยมีคณะกรรมการศูนย์และช่างของ อบต.ออก
ส ารวจเมรุช ารุดจริงเนื่องจากการใช้งานมานาน (สร้างตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๔๗ ใช้งบของ อบต ) คู่กรณีพ่ึงพอใจ ให้
อบต.ประมาณการเพื่อให้การซ่อมบ ารุงให้ใช้งานได้ 
๔-. ค าร้องที่ 0๐๖ ผู้ร้องนายอนันต์ พิลาพรม อายุ ๖๔ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๒๐๑ หมู่ที่ ๘ บ้านตอนหายโศก ต าบลดอนหาย
โศก อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ขอให้คณะกรรมการศูนย์ ไกล่เกสี่ยข้อพิพาท เรื่องการลุกล้ าแนวเขตหนอง
สาธารณะประโยชน์(หนองหัวช้าง)ของชาวบ้านที่มีที่ดินติดกับหนองดังกล่าว วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖0 นัดไกล่เกลี่ย 
คณะกรรมการศูนย์ ผู้น าชุมชน ชาวบ้านที่มีที่ดินคู่กรณีทุกคน โดยมีช้อยุติว่า ให้ทาง อบต.ด าเนินการประสานไปยัง
ส านักงานที่ดินหนองหานออกส ารวยรังวัดแนวเขตเพ่ือออกหนังสือส าคัญที่หลวง(นสล.) 
           สรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ในปี มีเรื่องเข้ามาร้อง ๖ ราย สามารถไกล่เกลี่ยได้ ๕ รายอีก ๑ ราย คู่กรณีไม่
ต้องการไกล่เกลี่ย ไปแจ้งความสถานีต ารวจอ าเภอหนองหานแล้วเสียค่าปรับท าร้ายร่างกาย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ที่
ไกล่เกลี่ยได้  มีเรื่องที่แจ้งมาจากศูนย์ต ารงธรรมจังหวัดอุดรธานี จ านวน 1 เรื่อง สามารถบรรเทาเรื่องร่วมกับอ าหนอง
หาน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี รพ.สต ดอนหายโศก 



              

       

กิจกรรมที่   3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีวนร่วมบริหารกิจกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               1.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน คณะกรรมการพัฒนา ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต าบล และ
คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                (งบประมาณ  -  บาท) 
                การด าเนินการ ส านักปลัด งานนโยบายและแผน ได้มีค าสั่งที่ 51/๒๕๖4 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นต าบลดอนหายโศก ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     1.ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
            ๑.๑  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ ประโยชน์สุขของ
ประชาชน เช่น การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง 
            ๑.๒ ภารกิจถ่ายโอน ตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 

 ๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดโดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมี 
ผล ต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           ๑.๔ กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
           ๑.๕ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
           ๑.๖ แผนชุมชนในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น 
และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
     2. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาเพ่ือ
ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาระเบียบดังกล่าว ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนด
ประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี โดยให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความต้องการและน าข้อมูลมาจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลดอนหายโศกให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า



แผนพัฒนาท้องถิน่ มีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่าย และรายละเอียดของงานตาม ข้อ ๑๙ (๑) 
         -ค าสั่งที่ ๓๐/๒๕๖4 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลดอนหายโศกให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
          1.ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
          ๒.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

          ๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น           
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
          4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
             ผลการด าเนินงาน กระบวนการที่เกิดจากการหารือกันท าให้เกิดการเรียนรู้ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่วมบริหารกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การอนุมัติและการ
ประกาศใช้แผนฯ 
            ๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนสี่ปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารเสนอขอความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
            2. ผู้บริหารน าร่างแผนพัฒนาสี่ปี เสนอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
            ๓. เมื่อสภาอนุมัติแผนพัฒนาสี่ปีแล้ว สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ แผนพัฒนาสี่ปี 

     และน าไปปฏิบัติประ 
            โยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีที่มีประชาชนเป็นผู้เสนอความต้องการของตัวเองและมีตัวแทนในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยผ่านกระบวนการ การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงและ
ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาตัดสินก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดต่อชุมชนนั้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. สร้างเสริมและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ ๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
             ๑. กิจกรรมตรวจสอบภายใน มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ต าแหน่งหรือตามท่ีได้รับมอบหมายและจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีและด าเนินการตามแผนการตรวจสอบครบถ้วน 
              (งบประมาณด าเนินการ - บาท) 
             การดาเนินงาน มีค าสั่งด าเนินการตรวจสอบภายในให้ รายนางละออง  ทาสีแสง  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
             ๑.ได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

๒.ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
ตรวจสอบระบบการดูแล รักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด 
๓.เสนอแนะและให้ค าปรึกษาคณะผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจให้ถูกต้องตามที่
ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

             ๔.จัดท ารายงานตรวจสอบภายในให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจะได้แก้ปัญหาและหาวิธีหรือแนวทางแก้ไข 



         ๒. การจัดท าระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก 
         การด าเนินการ จัดท าแผนการตรวจสอบ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน รายงานประเมินผลการตรวจสอบตามไตรมาส พร้อมสรุปผลการควบคุมภายในของส านัก/กองงาน รายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบตามระยะเวลาที่ ก าหนด ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ (งวดระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖4) 
          ผลการด าเนินการ  
          ๑.ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
ผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันลิ้น 
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 
           ๒.การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและท างานโดยแบ่งอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดย
ชัดเจน ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนภายในองค์กร 
           3.ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ทั้งในส่วน
งานย่อย และในส่วนองค์กร และได้รายงานผลการด าเนินการ จัดส่งรายงานให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี 
และอ าเภอหนองหาน เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖4 
กิจกรรมที่ 2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม 
               ช่องทางที่สามาด าเนินการได้ 
            ๑ . กิจกรรมการรายงานผลค่าใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 
            การด าเนินการ จัดท าแผนจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ทั้ง ๕ กอง 
            ผลการด าเนินการ  แต่ละส่วนงานได้จัดท าแผนจัดหาพัสดุ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและเป็นแนวทางในการ
บริหารงานพัสดุในส่วนงานต่างๆให้สัมพันธ์กันในช่วงระยะเวลาในการจัดหาระหว่างปีงบประมาณนั้น และในกองคลังได้
ด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บัญชีแสดงฐานะการเงิน ผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ และทาง
อินเตอร์เนต www.donhaisok.go.th และจัดกิจกรรม เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ราคากลาง การประกาศ เว็บไซส์      
www.donhaisok.go.th 
           - การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอการด าเนินการ เก็บ
สถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารผลการด าเนินการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศกได้ด าเนินการการ
เก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นประจ าต่อเนื่องทุกไตรมาส 
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภา อบต.ดอนหายโศก 
            ๑.โครงการให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก อบต.ตอนหายโศก  
             การด าเนินการ   ส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศกและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมอบรม
สัมมานาที่เก่ียวข้องกับ 
            ๑. ด้านการปูองกันและการปราบปรามการทุจริต 
            ๒. ด้านกิจการสภา 
            ๓. ด้านการเงิน 
            ๔. ด้านการตรวจสอบภายใน 
            ๖. การบริหารงบประมาณ 

http://www.donhaisok.go.th/


             ผลการด าเนินการ  มีการจัดส่งสมาชิกและข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งทุกด้าน 
ยกเว้นด้านการตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ด าเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุม
ภายใน 
             ๑) ด้านการปูองกันและการปราบปรามการทุจริต จ านวน ๑ ครั้ง 
             ๒) ด้านทรัพยากรบุคคล                        จ านวน ๓ ครั้ง 

   ๓) ด้านการเงิน    จ านวน ๕ ครั้ง 
   ๔) ด้านการควบคุมภายใน   จ านวน ๑ ครั้ง 
   5) การบริหารงบประมาณ   จ านวน ๑ ครั้ง 

             6) การเลือกตั้ง     จ านวน ๑ ครั้ง 

กิจกรรมที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
1.กิจกรรมการติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริตประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ       

-ปูองกนัและปราบปรามการทุจริตการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสเช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับวิธีการปฏิบัติ
ข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

             -การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริต การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น 
             - ตู้รับข้อร้องเรียน 
            - จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
            - ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ดอนหายโศก  
            - เว็บไซต์www.donhaisok.go.t 
            - โทร ๐๕๒ ๒๑๘๔๑๙ 

             การด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผลการ            
ผลด าเนินการ  ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวปไซส์ www.donhaisok.go.th และแฟนเพจ ของอบต.ตอนหายโศก 

1.ปัจจัยสนับสนุน 
            ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการด าเนินการประสบ 
ความส าเร็จ ดังนี้ 
            ๑) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝุายสภา อบต.ดอนหายโศก เป็นการสร้างระบบการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
           ๒) อบต.ดอนหายโศก มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
          ๓) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site www.donhaisok.got และ facebook 
2.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
          องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝูายสภาฯอาจ 
ได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝุายสภาฯมีข้อจ ากัดเรื่องความรู้ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่
หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้อาจมีการตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้านการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบไม่สม่ า เสมอ แม้ว่าจะมีการ
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตาม
แผนการตรวจสอบ 
 



3.ข้อเสนอแนะ 
       1. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิ 
       ๒.พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคลโดยน าผลการประเมินมาใช้ประกอบกาพิจารณา
ความดีความชอบ 
       3. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนตรวจสอบในทุก
ขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
       ๔. ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 


