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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 พ.ศ. 25๖๑ – 256๔ 

องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 
............................................................................... 

 
คํานํา 
 ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปจจุบัน นับเปนปญหาที่รนุแรงและมี 
แนวโนมท่ี จะพัฒนารูปแบบใหสลับซับซอนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศมากข้ึน 
ทุกป เพื่อใหระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปรงใส และมีการดําเนินการ ถูกตอง
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะตองมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล สัมฤทธิ์ 
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุมคาของทรัพยากรที่ใชไป โดยตองมีการเปดเผยขอมูล ขาวสาร 
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุน ภาคประชาชนใหมสีวน รวมในการ
รณรงค และปลูกจิตคานิยมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และให
ผูปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือใหองคกรปราศจากการทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบรวมทั้งปญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการจากปญหาดังกลาว รัฐบาลจึงไดมีการ กําหนดนโยบาย
เก่ียวกับการปองกันการทุจริต ซึ่งถือเปนที่มาของการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่   6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหแตงตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และ
กําหนดใหภาครัฐตองจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ ใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  
๒๕๕๙  ได มีมติ เห็นชอบ ยุทธศาสตรชาติ ว าด วยการปองกันและปราบปรามการทุจริต   ระยะที่   ๓                   
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เสนอและใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
สูการปฏิบัติ  โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําป  โดยใหหนวยงาน
ภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
กรอบยุทธศาสตรชาติ  ระยะ  ๒๐  ป  และแผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ  เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการ
รับรูการทุจริตสูงกวารอยละ  ๕๐ 

 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต เปนแผนที่มุง สงเสรมิสรางจิตสํานึกและคานิยม
ใหแกคณะผูบริหาร , พนักงานสวนตําบล , พนักงานจางและสมาชิกสภาฯ ใหมี การปฏิบัติราชการตามหลักธรรม
มาภิบาล ใหมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชนและ รัฐวิสาหกิจในการแกไขและปองกัน
ปญหาการประพฤติมิชอบ สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว และใหมีการพัฒนาระบบ และกลไก การตรวจสอบ ควบคุม การใช
อํานาจ พรอมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสวนตําบลในการปฏิบัติราชการให มีความโปรงใสและยึดหลักธรรม
มาภิบาลเปนแนวทางในการจัดทําแผน เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางใหบรรลุภารกิจ ดังกลาวขางตน องคการบริหาร
สวนตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ไดเห็นถึงความสําคัญ ในเรื่องนี้ โดยเห็นวาการสรางองคกร
ภาคราชการใหมีความโปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลใน การปฏิบัติราชการเพื่อปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเร่ิมตนดวยการปลูกฝงสรางจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรม
มาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสํานึกท่ีดีในการใหบริการ ปฏิบัติราชการ ดวยความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม 
และเสมอภาค ทําใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส ตลอดจนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม
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ในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหประชาชน เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว รวมทั้งตัว ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา ขาราชการ , เจาหนาที่ทุก
ระดับและคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน และปราบปรามการทุจริต โดยมีการจัดตั้งศูนยรับเร่ือง
รองเรียนการทุจริต และ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต   ข้ึนโดยยึดยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  ๓ (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔) เปนแนวทางในการจัดทํา 
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สวนที่  ๑ 

บทนํา 

๑.  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อ

ตองการ บงชี้ความเสี่ยงของการทุจรติที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน

บุคคล หรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มี

อยู ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก 

การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค 

สําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกเปน 7 ประเภท ดังน้ี  

1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจาก การละเลย

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  

3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  

4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจรติที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจรยิธรรม  

5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  

6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ จาก

ภาคสวนตางๆ  

7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจรติที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน  

สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 1) โอกาส 

แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตแตพบวา ยังคงมี

ชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจรติ ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย 

กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก โอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน ในปจจุบัน

มุงเนนที่การสรางความรารวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการ ทุจริตมาก

ยิ่งข้ึน  
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3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะการทุจริตใน

เชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไกการตรวจสอบความ

โปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหลานี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเร่ืองของการ ผูกขาด ดังนั้นจึง

มีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษัทมีการใหสินบนแก ตัวอยางแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต ๔ เจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ

ผูกขาด ไดแก การ ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ  

5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง ที่ทําให

ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่ ตอง

แสวงหาชองทางเพื่อเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการเนนเปน พิเศษถือวา

เปนเคร่ืองวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป นอยลง และมี

ความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน สวนรวม  

7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตเปน ยกยองคนที่มี

เงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมที่ผิด เห็นวาการทุจริต

เปนวิถีชีวิตเปนเร่ืองปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา การทุจริตฉอราษฎร

บังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง ** หมายเหตุ : การ

วิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวขางตน เปนเพียง ตัวอยางของสาเหตุและ

ปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละแหงสามารถนํา 

SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอ่ืนๆ มาใชในการวิเคราะหความ เสี่ยงการทุจริตตามบริบท

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดตามความเหมาะสม  

2. หลักการและเหตุผล  

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรง และสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน

ปญหา ลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค

สวน ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก 

ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอื้อตอการทุจรติคอรรปัชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของ

ทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ ปกครองสวน

ทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเร่ืองการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัด

อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน เคร่ืองมือที่ใชประเมินการ
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ทุจริตคอรรัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา 

ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป 

2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศ

สิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 

2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศที่มีปญหาการ

คอรรัปชันอยูในระดับสูง  

แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ

ปองกัน การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต 

(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม รัฐธรรมนูญ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ ตัวอยาง

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๕ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการ

ทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม ท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทย

ประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง 

(Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูล

กัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มี

เงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน มองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาท่ีฝง

รากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับ

ปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไก

หรือความพยายามที่ไดกลาวมา ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศกัยภาพ ขาดความเขมแข็ง  

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เร่ิมจาก

ป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม 

ที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรฐั ตลอดจน

ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน

ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตาน

ทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงาน

ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูใน

ปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 

6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 

3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร จัดการที่มี

ความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผานโครงการ/

กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี ประสิทธิภาพ บรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง  

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน  
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง ขาราชการ

ฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถิ่น  
3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

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

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

4. เปาหมาย  

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง 
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก ประชาชน
ทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แหง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

2) เคร่ืองมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของขาราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน
ที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคมุและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  

5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรบัจากทุกภาคสวน  
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5. ประโยชนของการจัดทําแผน  

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง 

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และอุดมการณในการ ตอตาน

การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจ

พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good 

Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ มี

จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  

5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดาน 

การปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปน เครือขาย

ในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

มิติ ภารกิจ
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 
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(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑.การสราง
สั ง ค ม ท่ี ไม
ทน ต อก าร
ทุจริต 

๑ .๑  ก า ร
ส ร า ง
จิ ต สํ า นึ ก
แ ล ะ ค วา ม
ตระหนักแก
บุคลากรท้ัง
ข าราชการ
ก า ร เมื อ ง 
ฝ า ย ส ภ า
ท อ ง ถิ่ น 
แ ล ะ ฝ า ย
ประจําของ
อ ง ค ก ร
ป ก ค ร อ ง
สวนทองถ่ิน 

๑. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
๒ . โค ร ง ก า รส มุ ด ค วา ม ดี
พนักงานจาง 
 
๓. โครงการฝกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิก
สภา และพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
๔ . โค รง ก า รป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจรติ 
-กิ จ ก ร รม ให ค ว าม รู เ ร่ื อ ง
ผลประโยชน ทับซอนให กับ
บุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
-ม าต รก าร จัด ทํ าคู มื อ ก าร
ปองกันผลประโยชนทับซอน 
-มาตรการปลูกฝงองคความรู
ให มี ค ว าม เข า ใจ เ ก่ี ย ว กั บ 
Conflict of Interest 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

ไมใช
งบประ
มาณ 

 ๑ .๒  ก า ร
ส ร า ง
จิ ต สํ า นึ ก
แ ล ะ ค วา ม
ตระหนักแก
ป ระ ช าช น
ทุกภาคสวน
ในทองถิ่น 

๑.โครงการปลูกปา,ไมดอก,ไม
ประดับ 
๒ . โ ค ร ง ก า ร ฟ น ฟู
ท รัพ ย าก ร ธรรม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม 
๓ .โค ร ง ก า รส ง เส ริ ม ก า ร
ดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑ .๓  ก า ร
ส ร า ง
จิ ต สํ า นึ ก
แ ล ะ ค วา ม
ตระหนักแก
เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน 

๑ .โค ร ง ก า ร ศู น ย พั ฒ น า
ครอบครัว 
๒.โครงการจูงลูกจูงหลานไปวัด 
๓.โครงการสรางภูมิคุมกันทาง
สังคมให เด็กเยาวชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (กิจกรรม 
โตไปไมโกง) 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 

มิติท่ี ๑ รวม ๒ มาตรการ   ๑ กิจกรรม 
 ๑๐ โครงการ 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

๒ .การบ ริหาร
ราช กา ร เพื่ อ
ป อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

๒ . ๑  แ ส ด ง
เจ ต จํ าน ง ท า ง
การเมืองในการ
ตอตานการทุจริต
ของผูบริหาร 

๑ .กิจกรรมประกาศเจตจําน ง
ตอต านการทุ จริตของผูบ ริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- - - - ไมใชงบ
ประ 
มาณ 

 ๒ .๒  มาต รการ
ส ร า ง ค ว า ม
โป ร ง ใ ส ใน ก า ร
ปฏิบัติราชการ 

๑.มาตรการออกคําส่ังมอบหมาย
ของนายกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และหัวหนาสวนราชการ 
๒.กิจกรรมสรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 
๓.กิจกรรมควบคุมการเบิกจายเงิน
ต าม ข อ บั ญ ญั ติ งบ ป ระ ม า ณ
รายจายประจําป 
๔ .กิจกรรมการพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
๕.โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานการจัดซ้ือ-จัดจาง 
๖ . กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชน เพ่ื อให เกิดความพึ ง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

งบประมาณป 
๒๕๖๑ 

หมวดคาวัสดุ/
หมวดคาใชสอย 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

งบประมาณป 
๒๕๖๑ 

หมวดคาวัสด/ุ
หมวดคาใชสอย 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

งบประมาณป 
๒๕๖๑ 

หมวดคาวัสดุ/
หมวดคาใชสอย 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

งบประมาณป 
๒๕๖๑ 

หมวดคาวัสดุ/
หมวดคาใชสอย 

ไมใชงบ
ประ 
มาณ 

 ๒ .๓  มาต รการ
การ ใช ดุ ลพิ นิ จ
และอํานาจหนาที่ 
ให เป น ไป ต า ม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง
ที่ดี 

๑ .กิจกรรมการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๒ .โค ร ง ก า ร ล ด ข้ั น ต อ น แล ะ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๓.มาตรการมอบอํานาจของนายก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

ไมใชงบ
ประ 
มาณ 

 ๒ .๔  ก าร เชิ ด ชู
เ กี ย ร ติ แ ก
หนวยงาน/บุคคล
ใน ก า ร ดํ า เนิ น
กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติ
ต น ใ ห เ ป น ที่
ประจักษ 

๑.กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติ
แกบุคคล หนวยงานองคกรดีเดน 
ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน
กิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
๒.กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู
มีจิตสาธารณ 
๓.กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู
ป ฏิ บั ติต ามปรัชญ าเศรษ ฐกิ จ
พอเพียง 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 

ไมใชงบ
ประ 
มาณ 

 ๒ .๕  มาต รการ
จัดการในกรณีได
ทราบหรือรับแจง
ห รือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

๑ .มาตรการจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
๒.กิจกรรมการจัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบล 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

ไมใชงบ
ประ 
มาณ 

มิติที่ ๒ รวม ๒ มาตรการ ๑๐ กิจกรรม 
๑ โครงการ 
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มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓ .  ก า ร
ส ง เ ส ริ ม
บทบาทและ
ก า รมี ส ว น
ร ว ม ข อ ง
ภ า ค
ประชาชน 

๓ .๑  จัด ให มี
และ เผยแพร
ขอมูลขาวสาร
ในช อ งทางที่
เ ป น ก า ร
อํานวยความ
ส ะ ด ว ก แ ก
ประชาชนไดมี
ส ว น ร ว ม
ต ร ว จ ส อ บ 
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการตาม
อํานาจหน าที่
ข อ ง อ ง ค ก ร
ปกครองส วน
ทองถิ่นไดทุก
ข้ันตอน 

๑.มาตรการปรับปรุงศูนย
ขอมลูขาวสาร 
๒.กิจกรรมอบรมใหความรู
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๓.มาตรการเผยแพรขอมูล
ข า ว ส า ร ท่ี สํ า คั ญ แ ล ะ
หลากหลาย 
๔ .กิ จ กรรม การ เผ ยแพ ร
ขอมูลขาวสารดานการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน
ของ อบต. และการรับเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับการเงิน
การคลัง 
๕.มาตรการจัดใหมีชองทาง
ที่ ประชาชน เข าถึ งขอมูล
ขาวสารของ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

 ๓.๒ การรับฟง
ความคิด เห็น
ก า ร รั บ แ ล ะ
ต อ บ ส น อ ง
เร่ืองรองเรียน/
รองทุกขของ
ประชาชน 

๑.โครงการประชาคมแผน
ชุมชน 
๒ .โค ร ง ก า ร ป ร ะ ช า ค ม
แผนพัฒนา 
๓.มาตรการกําหนดขั้นตอน/
กระบวนการเร่ืองรองเรียน 
๔.กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 

 

 ๓ .๓  ก า ร
ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ป ร ะ ช าช น มี
ส ว น ร ว ม
บริหารกิจการ
ข อ ง อ ง ค ก ร
ปกครองส วน
ทองถิ่น 

๑ .ม า ต ร ก า ร แ ต ง ต้ั ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา 
๒.โครงการประชาคมแผน
ชุมชน 
๓ .โค ร ง ก า ร ป ร ะ ช า ค ม
แผนพัฒนา 
๔.มาตรการแตงตั้งตัวแทน
ป ระ ช า ค ม เข า ร ว ม เป น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จาง 
๕.กิจกรรมการประเมินผล
ก า รป ฏิ บั ติ ราช ก ารข อ ง 
อบต. 
 

- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี ๓ รวม ๖ มาตรการ  ๔ กิจกรรม 
๔  โครงการ 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔ .  ก า ร
เส ริ ม ส ร า ง
และปรับปรุง
ป รั บ ป รุ ง
กลไกในการ
ต ร ว จ ส อ บ
ก าร ป ฏิ บั ติ
ราชการของ
อ ง ค ก ร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

๔ .๑  มี ก ารจั ด
วางและรายงาน
ก า ร ค ว บ คุ ม
ภ าย ใน ต าม ที่
คณะกรรมการ
ต ร ว จ เ งิ น
แผนดินกําหนด 

๑.โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน 
๒.กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
๓.มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

ไมใช
งบประ
มาณ 

 ๔ . ๒  ก า ร
ส นั บ ส นุ น ให
ภาคประชาชนมี
ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามชองทางที่
ส า ม า ร ถ
ดําเนินการได 

๑.กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช จ า ย เ งิ น ใ ห ป ร ะ ช าช น
รับทราบ 
๒ .กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ห า
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
จากตัวแทนชุมชน 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

ไมใช
งบประ
มาณ 

 ๔ . ๓  ก า ร
สงเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาทองถิ่น 

๑.โครงการอบรมใหความรูดาน
ระเบียบกฎหมายทองถิ่นแก
ผู บ ริห า รแ ล ะส ม าชิ ก ส ภ า
ทองถิ่น 
๒.กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
๓.กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา
ท องถิ่ น ให มีบ ทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร 
๔.กิจกรรมการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
องคการบรหิารสวนตําบล 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 ๔.๔ เสริมพลัง
การมีส วนรวม
ข อ ง ชุ ม ช น 
( community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อ
ต อ ต า น ก า ร
ทุจริต 

๑ .ม าต รก าร เฝ าร ะ วั งก าร
คอรรปัชั่นโดยภาคประชาชน 
๑ .กิ จ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ป า ย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
๒.มาตรการสงเสริมและพัฒนา
เครือขายดานการปองกันการ
ทุจริต 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 

ไมใช
งบประ
มาณ 

มิติท่ี ๔ รวม ๓  มาตรการ ๗  กิจกรรม 
๒  โครงการ 

๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐  
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สวนท่ี 3 
 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมือง ฝายสภาทองถิ่นและฝายประจํา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกที่มา

กับกระแส โลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวของ

โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจ

ในการใหบริการสาธารณะแก ประชาชน ใชอํานาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการ

ใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการ

สงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพื่อ

เปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๑๘ จากหลักการ

และเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลนาบัว   จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อ

ตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการ 

ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม

เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลนาบัว มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ

หลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต

สวนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  

3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมใน

การเสริมสราง สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 

ประชาชน และประเทศชาติ สราง จิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ

ประโยชนรวมกัน  

3.3 เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว  ในการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหาร

สวนตําบลนาบัว 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ  
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6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบลนาบัว บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาที่  

6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานที่ สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและ

เห็นคุณคาของ การเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ

ถวายทานแกพระภิกษุสงฆที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เปนตน  

6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตางๆ  

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณในการดําเนินการ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10.ตวัชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 พนักงาน เจาหนาที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  

10.2 พนักงาน เจาหนาที่ ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการ

สรางสังคม แหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครวัและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละเพื่อ

ประโยชนสวนรวม  

10.3 สรางภาพลักษณที่ดขีององคกร เสรมิสรางคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
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๑.ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง  

๒.หลักการและเหตุผล การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบ

วินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งใน แตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถ

ยอนกลับมาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทํางานใน แตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปน

หลักฐานในการอางอิงที่ใชในการประเมินผลงาน ยังสงผลใหการ ประเมินเปนที่ยอมรับ ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

ไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ ความซื่อสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และ หัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได 

ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซึ่งจะสงผลใหเห็นวาคาของคน อยูที่ผลของงาน หรือ

อาจจะมีผูรวมงานอื่นมาอานแลวมีกรณีศึกษาจากปญหาที่เกิดขึ้นคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิด การ

แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันในองคกร องคการบริหารสวนตําบลนาบัว เห็นความสําคัญของการบันทึก

ประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุดความดีพนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน 

เพ่ือเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานดวยความ รับผิดชอบ ซ่ึงเปนงานท่ีไดรับมอบหมาย และเกิด

ประโยชนแกองคกร เปนการสรางระเบียบวินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีดี ในการปฏิบัติงาน ดวยความซื่อสัตย 

สุจรติ  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือเปนชองทางในการส่ือสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน  

3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการติดตามงานที่พนักงานจางไดปฏิบัติ  

3.3 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย สุจริตตองานที่ไดรับ

มอบหมาย  

4. เปาหมาย พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

5. ระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวัน

และสงให หัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร  

6.2 รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป  

7. งบประมาณ ไมใชงบประมาณในการดาํเนินโครงการ  

8. สถานที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

9. ผูรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสรมิใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย  

10.2 มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปญหาสามารถแกไขได  

10.3 พนักงานจางทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมายตาม

กําหนด  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวน

ตําบลนาบัว  

2. หลักการและเหตุผล ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมี

ประมวลจริยธรรม เพ่ือกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่

ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและ ระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ

ประมวลจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลนาบัว  ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางที่

ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม ทั้ง 

กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่งถา บุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม

ประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถ

ตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและ ไววางใจท่ีจะเขามารับบริการที่องคกร

นั้นๆ และเพื่อเปน การเตรียมความพรอมทั้งในดานคน ไดแก บุคลากรทั้งขาราชการการเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทําโครงการ

อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลนาบัวดังกลาวนี้ข้ึน 

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต  

3.2 เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชน

สุขแก ประชาชน  

3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชน

ทับซอน  

4. เปาหมาย ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

 6. วิธีการดําเนินการ จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวน

ตําบลนาบัว โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและ

ปลุกจิตสํานึกการตอตานการ ทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี

การศึกษาดูงานหรือทาํกิจกรรมนอกสถานท่ี ในบางโอกาส  

7. ระยะเวลาการดําเนนิการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณในการดําเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ตัวชี้วัด ประชาชนผูมารับบริการที่องคการบริหารสวนตําบลนาบัวประเมนิความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช แบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินมากวารอยละ 70 ผลลัพธ 

ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลนาบัว เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการตอตานการทุจรติ และ 

ประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพนักงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูที่มี บทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกข

บํารุงสุขและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน 

ดังนั้น การที่ประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุข หรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพนักงานขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินทุกคนเปนผูมี

คุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการ กระทําทุกสิ่ง เพื่อ

คุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติ

เห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร โดยใน

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรมในองคกรเพ่ือเปนตนแบบให ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยได

กําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหตระหนัก ในการเปนขาราชการที่มี

เกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ตระหนักใน

คุณความดีและกฎแหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมี 

คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไมกระทําการใดไดอยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการ

กระทําทุจริตใน ระบบราชการดวย ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางความซ่ือสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและ

วัฒนธรรมที่ดีในการตอตานการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตําบลตําบลนาบัว จึงไดจัดทํา

โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริตข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและพนักงานจางของ

องคการบริหารสวนตําบลนาบัว ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน  

2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมที่ดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา อบต. พนักงานและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

3. เพ่ือใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและพนักงานจางขององคการบริหารสวน

ตําบลนาบัว ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  

4. เพื่อใหคณะผูบริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรม

และ สมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สราง

จิตสํานึกในการ กระทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน  

4. กลุมเปาหมาย คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว

5. ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

6. งบประมาณดําเนินการ ๓๐,๐๐๐  บาท  
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7. วิธีการดําเนินงาน  

7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดของ เจาหนาที่รัฐในการรกัษาผลประโยชนสาธารณะเพ่ือการตอตานการทุจริต  

7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารและฝาย

สภาทองถ่ิน และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน  

7.3 แบงกลุมทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมที่

ดีใหแกคณะ ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย  

8. สถานที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด อบต.นาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75  

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ

องคการ บรหิารสวนตําบลนาบัว 

2. หลักการและเหตุผล ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผล

กระทบตอการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้ง

เจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน การปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม

เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชน

ของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง ประโยชนของตนเองหรือพวกพอง “ผลประโยชนทับ

ซอน” หมายถึง สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตาม อํานาจหนาที่ละ

ความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชน ทับซอนมี

หลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรอืทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปตัวเงิน 

หรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ 

และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผูมีอํานาจที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับ

สัมปทานหรือผลประโยชนจาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวน

ตนและผลประโยชนสวนรวม ซึ่งใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขา

รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมี

การประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการ ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่ เพื่อ

ปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาบัว จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการ

ปองกันผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลนาบัว เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ

ราชการ จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชน ทับซอน เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย 

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนเคร่ืองกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทบัซอน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับ

ซอน  

3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ

บริหารสวน ตําบลนาบัว 

3.3 เพื่อเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาบัวมีจิตสํานึก คานิยม 

และวัฒนธรรม เร่ืองความซื่อสัตย สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงาน

ปลอดจากการทุจริตคอรรปัชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด  

4. เปาหมาย พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

6. วิธีการดําเนินการ ใหความรูเร่ืองผลประโยชนทับซอน  

7. ระยะเวลาการดําเนนิการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ ไมใชงบประมาณ  



19 

 

 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ตัวชี้วัด พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน ผลลัพธ 

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุง 

เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”  

2. หลักการและเหตุผล รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันให

การปองกันและปราบปราม การทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็น

เร่ืองการสงเสริมการบริหารราชการ แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปน

ธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบ

คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปราม การทุจริตและการมี

ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูที่

เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเร่ืองผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํา ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเคร่ืองมือการประเมิน คุณธรรมและความ

โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนให 

หนวยงานภาครัฐดําเนินการเร่ืองเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือ

หรือ ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย เพื่อตอบสนอง

นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน และเพื่อนํา เครื่องมือการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญที่จะ 

ปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่ในภาครัฐ  อบต.นาบัวจึง

ไดตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพื่อเปนประโยชนใน

การเสริมสรางความรูความ เขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้ง เปนขอมูลให

ประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปน พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมที่ใส

สะอาด ลดระดบัการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของ อบต.นาบัว ใหบุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองค

ความรูใน การทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง  

3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการ

ทุจริต คอรรปัชัน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของ อบต.นาบัว 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ อบต.นาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล  

2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
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3. ตรวจสอบความถูกตอง  

4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  

5. แจกจายใหบุคลากร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด อบต.นาบัว  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  

2. หลักการและเหตุผล ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 และที่แกไข เพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเร่ืองการขัดกันของผลประโยชนสวนตัว

และสวนรวมไว เพ่ือลดระบบ อุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ

ประโยชนสวนรวมออกจากกันได หาก เจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปที่ผาน

มา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศรวมทั้งไดสราง ความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม จากสถานการณขางตน จําเปนที่

หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมที่จะเขาใจสาเหตุ และปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชัน 

เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาที่ใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ที่นําไปสูการทุจริต คอรรัปชัน โดยเฉพาะใน

เร่ืองการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ ผลประโยชน

สวนรวม รวมทั้งใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน 

สวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางที่เกี่ยวของกับหลายมิติ ทั้งมิติดานสังคม 

การเมืองและ การบริหารที่สําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ดอยพัฒนา ดังนั้น อบต.นาบัว  

จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest” ข้ึน เพ่ือสรางจิตสํานึก

และเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลักจรยิธรรมและผลประโยชน สวนรวมใน

การปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปอง 

ผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอื้อ

ประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และ

สรางความเสียหายตอประเทศชาติ และประชาชน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรของ อบต.นาบัว 

3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อสวนรวม ยึดถือหลัก

จริยธรรมและ ผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับ

ซอนในองคกร  

4. เปาหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ 

Conflict of Interest  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ อบต.นาบัว  

6. วิธีดําเนินการ  

1. วางแผน/การถายทอดองคความรู  

2. ออกแบบกิจกรรม  

3. จัดเตรียมเอกสาร  
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4. ดําเนินการจัดประชุม  

5. สรุปรายงานการประชุม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด อบต.นาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict 

of Interest  
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น  

1. ชื่อโครงการ : ปลูกปา , ไมดอก , ไมประดับ 

 2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ีทําให อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลให เกิด

ปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรง

ฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปา

ของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลก รอน ซึ่งเปนปญหาที่สําคัญ

สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวจึงเปน

หนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดดูซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลง

กรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนที่ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ

ของ พื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหาร

สวนตําบลนาบัว จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูกปา , ไมดอก , ไมประดับ” เพื่อใหประชาชนได มีสวนรวมในการแกไข

ปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะใน วโรกาสมหา

มงคลดังกลาว ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่

กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่วางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาบัว  เพ่ือใหเกิดความรมรื่น แกชุมชน 

พรอมทั้งเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะ

รวมกัน  

3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว

ในตําบลนาบัว 

3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคา

ทรัพยากรท่ี มีและลดภาวะโลกรอน  

3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลาย

รอนแก ประชาชน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนรวมกันปลูกตนไม , ไมดอก , ไมประดับ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

 

6. วิธีดําเนินงาน  

6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชน

ในทองถ่ิน เขารวมกิจกรรม  

6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนที่ ใหจัดเตรียมสถานที่

เพ่ือปลูกตนไม  
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6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพื่อใชในโครงการ  

6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ

ประชาชนใน ทองถ่ิน  

6.5 ดูแลรักษาและติดตามผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

10.ตวัชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

10.2 ทําใหเพ่ิมพื้นทีป่าไมและสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน  

10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมร่ืนใน

ชุมชน  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการ

ลักลอบตัดไมทําลายปาไมที่ผิดกฎหมายได เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเรว็ ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทย

มีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยู

ของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงไดมีการริเร่ิมโครงการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของ ประเทศ โดยทั้งสองพระองค

ทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางมั่นคง และย่ังยืน ซึ่ง

พระองคทานไดเสนอวิธีที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเร่ือง “ปลูกปา 3 อยาง เพ่ือ

ประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง 

ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําที่อยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร 

“พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบ

นิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง องคการบริหารสวนตําบลนาบัว   ในฐานะเปนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่อยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ไดตระหนัก ถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาบัว  เพ่ือสงเสริมให ประชาชนในชุมชนไดรวมกัน

อนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง  

3. วัตถุประสงค เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษ

สิ่งแวดลอมในชุมชน เพ่ิมมากขึ้น  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององคการบรหิารสวนตําบลนาบัว   จํานวน ๑๙ 

หมูบาน โดย ปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว ร้ัวกินได เปนตน  

4.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององคการบริหาร

สวนตําบลนาบัว   จํานวน ๑๙ หมูบาน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาบัว  โดยบูรณาการ

รวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ  

4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบรหิารองคการบริหารสวนตําบลนาบัว  สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวน ตําบลนาบัว  พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  ผูนําชุมชนกลุมตาง ๆ ทั้ง ๑๙ 

หมูบาน ไดแก ประธานชุมชน ประธาน กลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน 

นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาบัว และแหลงน้ํา คู 

คลอง ในเขตองคการ บริหารสวนตําบลนาบัว 
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6. วิธีการดําเนินงาน  

6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุม

รวมทุก ชุมชน)  

6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุม

ยอยแตละ ชุมชน)  

6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน) 

6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทําความ

สะอาดถนน และพื้นที่สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรกัษฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม 

สะอาด รมร่ืน นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ 

ตลอดจนประชาชนทั่วไป  

6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลนาบัว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนโครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยู

ที่ยากจนของราษฎร พรอมทั้งไดพระราชทานแนว ทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงาน

ใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกข ยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ทั่ว

ประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบ้ืองแรก ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง “พอ

อยู พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพื้นฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย ดังนั้น โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการที่มุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ

ประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหา

เฉพาะ หนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และเทคนิควิชาการ

สมัยใหมที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหา และ

ความตองการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นท่ี และความพรอมของ

เกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมี สวนรวมของเกษตรกร องคการบริหารสวนตําบลนาบัว   จึง

จัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปน

หนึ่งในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ มาประยุกตเผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอย โอกาสทางสังคมและ

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  

3. วัตถุประสงค  

3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลนาบัว  

3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง  

3.๔ สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนและผูที่มีความสนใจในตําบลนาบัว  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว  

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ  

6.2 จัดอบรมใหกับผูรวมโครงการ  

6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง  

6.4 ฝกปฏิบตัิงานอยางจริงจัง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ป พ.ศ.๒๕๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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10.๒ ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได  

10.๓ มีรายไดเพิ่มข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง  

10.๔ เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน  

1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนยพัฒนาครอบครัว  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวย

วิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึดติดอยูกับ ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม 

ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน ความจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตางๆ ที่เกิด

โดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่งเปนปญหาที่ตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญู เริ่มจากสังคม

เล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว หากไดรับการเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเร่ือง ศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็

จะสามารถเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เกง ดี มีประโยชน เมื่อเปนเชนนี้แลวปญหาตางๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอัน

ควร ปญหาตางๆ ก็จะลดลง ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการ

ศูนยพัฒนาครอบครวั โดยมี วัตถุประสงคเพื่อสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ใหเปนสถาบัน

ครอบครัวที่เขมแข็ง ใหสมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจนสํานึกดีตอ

บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด ภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสราง

ความรูในเร่ืองโทษภัยของยาเสพติด  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหผู เขารวมโครงการมีบทบาทและมี โอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอให เกิด

ความสัมพันธสามัคคี ในหมูคณะ  

3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซึ่งกันและกัน  

3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม  

3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม  

3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  

3.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครวั  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ผูปกครอง นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาบัว โรงเรียนในเขตตําบล

นาบัว ครู อาจารย คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจาง  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน  

6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  

6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ  

6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ  

6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  

6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมทั้งภาพถายกิจกรรม  

6.7 ดําเนินการตามโครงการ  

6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมกับสํานักปลัด  องคการบรหิารสวนตําบลนาบัว รวมกับ

คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10.ตวัชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก  

10.2 ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค 

10.3 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาที่ของตนเอง  

10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย  

10.5 ผูเขารวมโครงการไดรบัความรูเก่ียวกับสิทธิของเดก็ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

10.6 เพื่อใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด ตัวอยางที่  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจูงลูกจูงหลานไปวัด 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลิน

ในกระแสคานิยมโลกตะวันตก ละทิ้ง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนิน

ชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทําให ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้น

ได จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตที่ผิด กอใหเกิดความเครียด จนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือ

แกปญหาดวยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคต

ของชาติ เปนกลุมคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมที่เปนประโยชน ตอการพัฒนา

ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยที่มีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็ก 

และเยาวชน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริมใหเปน

คนที่มี คุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีสติปญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวก

เขาตระหนักถึง คุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับ

สังคม แตกลับจะเปนผู พรอมที่จะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศชาติ เพื่อความเจริญกาวหนาและ มั่นคงของชาติ เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือให

เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการ ดําเนินชีวิตที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหง

กฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจและ หนาท่ีในการจัดระบบ

การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน ตามมาตรา 16 ขอ 11 การ บํารงุรักษาศิลปะ 

จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการ

บริหารสวนตําบลนาบัว จึงไดจัดทําโครงการ “จูงลูกจูงหลานไปวัด” ซึ่งเปนโครงการที่ชวยพัฒนาเยาวชน โดยการ

พัฒนาและปลูกฝงจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการ

ประพฤติตนที่ดีใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต เพ่ือให เด็กและเยาวชนนําธรรมะนํา หลักคําสอน ที่ได รับไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคาํสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและนํา

หลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  

3.2 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญา 

เปน แบบอยางที่ดีในสังคม  

3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม 

3.4 เพ่ือปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ 

ตอตนเอง และสังคม และประเทศชาติบานเมือง  

4. เปาหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตบริการ  อบต.นาบัว 

5. สถานที่ดําเนินการ ตําบลนาบัว 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ ป ๒๕๖๑ 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

8. วิธีดําเนินการ  

1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ  

2. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

3. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพ้ืนที่ไดรบัทราบ  

4. ดําเนินการจัดกิจกรรม  

5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป  

9. งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

1. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไป

ปฏิบัติใน ชีวิตประจําวัน  

2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยางที่ดี

ในสังคม  

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม  

4. ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว 

และสังคม  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลนาบัว (กิจกรรม “โตไปไมโกง”)  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝง

รากลึก เปนปญหาที่สะทอนวิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยาง

ยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและ รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภา ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการ บริหารสวนตําบล มี

อํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับ แหง

กฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ขั้นตอน กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนตําบล 

เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน

ของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปน คนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

และมาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น องคการ

บริหารสวนตําบลนาบัว  พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

ใหเด็กและเยาวชนตําบลนาบัว  (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ขึ้น เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่ง

จะเปนรากฐานท่ี สําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไข

ปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตย

สุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ 

มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และ

พรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต  

3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ  

3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อรักษา

ประโยชน สวนรวม  

4. เปาหมาย เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนตําบลนาบัว เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถ

แยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณที่ไดรับมาปรับใช กับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมี

ความสุข  
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  

5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  

5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  

5.3 ดําเนินการตามโครงการ  

5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

6. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

7. งบประมาณดําเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท  

8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลรวมกับกองการศึกษาฯ อบต.นาบัว 

10. ผลที่คาดวาจะไดรบั  

10.1 เด็กและเยาวชนไดรบัการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจรติ  

10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน

สวนรวม 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต  

๒.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร ตัวอยาง  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน”  

2. หลักการและเหตุผล คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตมาแลว 3 ฉบับ ปจจุบัน ที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปน

ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดย

ไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของ

ชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับ

การประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 

2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ 

ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิ

ชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมที่ไมทน

ตอการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดกั้น

การทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ

กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรที่  6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perception Index : CPI) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบ

บริหารราชการตามหลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ิน

และเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของ ประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินให

เกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา

บริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการ กํากับดูแลองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจะทําไดเทาที่ จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง ประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ิน ทั้งน้ี ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องที่มีคําครหา ที่ได

สรางความขมข่ืนใจใหแก คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ กับมีปจจัยนานัปการที่คอยย่ัวยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 

ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวน ใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เร่ืองในทํานอง

เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเปนไปไดสูง

ที่คนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเร่ืองการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวา โอกาสหรือชองทางที่
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คนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงาน ราชการอื่น 

และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผง 

ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม 

ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริหารงานดวยความ

โปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  

บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปให

ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศตอไป  

3. วัตถุประสงค เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดวยการจัดทําแผน ปองกันการทุจริตในองคกรที่บริหาร  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  

4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจรติของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง  

4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจรติของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ  

6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ  

6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ  

6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ - มีการ

ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 คร้ัง - มีแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการ

ทุจริตของบุคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินได - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกนปกครองสวนทองถ่ิน ปลัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล องคการบริหารสวนตําบลนาบัวเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล  ทั้งที่เปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗   หนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับ บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ  อบต.นั้น มักจะประสบปญหาดาน
การอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการ เน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการ
กระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก 
กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทําใหการ บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับ
ความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ 
สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗   มาตรา ๖๙/๑   การปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา ดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหาร
ราชการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา ตาม พระราชสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  มาตรา ๖๐ ใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย 
และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล  อํานาจหนาที่ในการสั่ง
หรือปฏิบัติราชการของรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมาย  ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน  ใน
กรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด แตงตั้งใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปน
กรรมการหรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนทําหนาที่กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับ
นายกองคการบริหารสวนตําบลในระหวางรักษาราชการแทนดวย  อํานาจหนาที่ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ 
หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองคการบริหารสวนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอบัญญัติ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้น ไมไดกําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน 
นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผู
ปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลก็ได แตถามอบใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือรอง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ  การปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลตามวรรคหา ตองกระทําภายใตการกํากับดูแลและกรอบนโยบายที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดไว  ประกอบกับประกาศ  ก.อบต.จังหวัดสุรินทร   เร่ือง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตาม
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หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการใหบริการและไมสราง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หนาที่ของ  อบต.  ข้ึน  
3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนอง

ความตองการ ของประชาชน  

3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  

3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนญุาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  

3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบใน ตําแหนงหนาที่ราชการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล และหัวหนาสวนราชการ  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ อบต.นาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่ง

การ  

6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ  

6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  

6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดอืน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด อบต. 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน  

10.2 ผลลัพธ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี - ประชาชนไดรับความสะดวก 

และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปน

กระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิด

แรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี

ความชอบหรอืการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเร่ือง ลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับ

ประกาศ  ก.อบต.จังหวัดสุรินทร   เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลขององคการบริหาร

สวนตําบล  ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

สวนตําบล ดวยเหตุผลน้ีเองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  

3. วัตถุประสงค เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต พนักงานสวนตําบล อบต.นาบัว 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ อบต.นาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบ โดยแตงตั้ง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการไมนอยกวา  ๒  คน  เปนกรรมการ 

และใหพนักงานสวนตําบล ที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ  

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล โดยประกอบดวย ประธาน

กรรมการ และหัวหนาสวนราชการ  ไมนอยกวา  ๓  คน  เปนกรรมการ  ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลมี

สถานศึกษาในสังกัดใหแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษารวมเปนกรรมการดวย  และใหพนักงานสวนตําบล ที่รับผิดชอบ

งานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล เพ่ือ

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอ

ความเห็น เก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล รวบรวม

และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน 

เงินเดือนของพนักงานสวนตําบล 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวน

ตําบลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุรินทร 

เร่ือง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พ.ศ. 25๕๘      

ลงวันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๕๘ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  
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8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ สํานักปลัด  อบต. 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทางเดียวกันและ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากร กองคลังองคการบริหารสวนตําบล   จัดทําทะเบียนคุมเงิน

รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิก

จายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  และดําเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศ

กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปนเร่ืองสําคัญที่องคกรปกครองสวน ทองถ่ินจะตองทํา

ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหบุคลากร มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่ เก่ียวของ 

3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล  

6. วิธีดําเนินการ จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจายตามงบประมาณ ท่ีตั้งไว  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ วันท่ี 1 ตุลาคม 25๖๐ ถึงวันที่ 30 กันยายน 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ี เกี่ยวของ 

10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน

ทิศทาง เดียวกัน  

10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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1. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหารราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และ

เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 

2535 และแกไขเพ่ิมเตมิและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง  

3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร  

3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  

3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสด ุ 

3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  

5. พ้ืนทีดํ่าเนินการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง  

6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน

งบประมาณ  

6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง  

6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  

6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  

6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ  

10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  

10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุมคาเปน ประโยชนกับประชาชน  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ เนื่ององคการบริหารสวนตําบล  มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ใน

การจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเร่ืองการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ 

ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาท่ีและกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่

องคการบริหารสวนตําบล  จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง

บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗   มาตรา ๖๙/๑   การปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดย

เปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค

ที่จะใช ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการ

บริหารสวนตําบล  เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุดแกประชาชนใน

ทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อให ประชาชนได

เขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม

ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 

3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  

3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวน

ตําบล  ที่ดําเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบ

กระจายเสียงไรสาย  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว  

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง - 

ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - 

ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 

- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของ  อบต. ไดแก ทาง

เว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ กองคลัง  อบต.นาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง  

10.2 ผลลัพธ - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซื้อ จัดจางท้ังหมด - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน - สามารถลดปญหา

การรองเรยีนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง

พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไมเลอืกปฏิบัติ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  บริหารจัดการโดยการอํานวยความ

สะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน และใหประชาชน สามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( 

One Stop Service) ณ อบต.นาบัว   เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ 

อนุญาตในเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล  ติดตามความคืบหนา และแจงผล 

การดําเนินการใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบ

บริการที่ เชื่อมตอระหวางศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับ

เงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความ

สะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก

อ่ืนๆ เพื่อใหบริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวย ความสะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน

และไมเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐาน

การปฏิบัติราชการของกรม สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทาง

เทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบ ระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดาน

การสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการ สงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริม

การพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 

ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การ แกไขปญหาไฟปาและหมอก

ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ํา

เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน 

กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ 

ใหประชาชน ไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการ

ทุจริตคอรรัปชัน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 สรางความโปรงใสในการบรกิารสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือก

ปฏิบัติ  

3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบรกิารสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจ

โดยทัดเทียมกันและไม เลือกปฏิบัติ  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตําบล 
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6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก

ปฏิบัติ ใหไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบาย

น้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดาน

การสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสรมิอาชีพ, ดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการ สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการ

ทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตาม

นโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การ

ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ใชจายจากงบประมาณรวมในคาวัสดุ/คาใชสอยฯ  

9. ผูรับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง อบต. 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม

เลือกปฏิบัติ  

10.2 ไมมีการทุจรติคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน  
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๒.๓  มาตรการการใชดุลพินจิและอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

2. หลักการและเหตุผล พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 

กําหนดใหองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมี

หลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ

ประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ

บริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ ผานมาไดมีการประเมิน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง ตอเนื่องทุกป

นั้น เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด 

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง

ความตองการ ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา   อบต.นาบัวจึง

ไดจัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  

3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  

3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานของ  อบต.  ใหสั้นลง  

4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตําบลนาบัว 

๔.๓ พนักงานและเจาหนาทีข่ององคการบริหารสวนตําบล 

4.๔ ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 

ใหแกผูใตบังคับบัญชา  
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6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายก หรือปลัด อบต.ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมทั้ง

จัดทําแผนภูมิแสดง ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ  

6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง

การปฏิบัติ ราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ

ผูบรหิารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ใน อบต. 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ใหบริการของ เจาหนาที่  

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  

10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2545 ซึ่งเปนกฎหมายที่เปน ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา 

“การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชน สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงาน

ที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความตองการของประชาชน” 

และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกลาว จึงไดมี

การประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช

กฤษฎีกานี้ โดย อยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน

การตอบสนองตอความ ตองการของประชาชน อบต.นาบัว  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง 

ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือ ประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงาน

ใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและ พนักงานทุกทานจะตอง

รวมกันปรบัปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน ไดมากที่สุด เมื่อ

ประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ 

ราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่

มีคุณภาพ ทั่วถึงและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ใหกับประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  

3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผู

มาติดตอ ขอรบับริการ  

3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงาน ได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเและผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  

6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรบัปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  

6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน

ทราบโดยท่ัวกัน  
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6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน  

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน  

6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน  

6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  

6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรบัความคิดเห็นของประชาชน  

6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 

6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแก

ประชาชนทั้งเวลา ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  

6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ  

6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการ

จัดทํา โครงการมาปรบัปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดีย่ิงข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง อบต.นาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  

10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนได  

10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ

ขอรับ บริการ  

10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายใน

องคกรนั้น ก็เพ่ือเปนการ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา

เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขาย ของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึง

ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะ ดําเนินการเร่ืองนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและ

เหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมี

การปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหง รัฐ การลดข้ันตอน

การปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ ของ

ประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรบัผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

3. วัตถุประสงค เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวน ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามท่ีกฎหมาย

กําหนดใหเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสดุแกราชการ  

4. เปาหมาย คณะผูบรหิารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานสวนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด

องคการบริหารสวนตําบล   หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  

6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ

หัวหนาสวนราชการทกุสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สวนราชการทุกสวน  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจน

การอํานวยความสะดวก และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบรหิารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล ตามพระราชสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวตําบลไว หลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมาย

อ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลไว   การที่นายกองคการบริหารสวน

ตําบลจะดําเนินการในเร่ืองตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดข้ึน 

ได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน องคืการบริหารสวนตําบลจึงไดกําหนดมาตรการใหมีการ

มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล  ไดปฏิบัติราชการแทน 

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี  

3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี  

4. เปาหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวน

ตําบลพิจารณา  

6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด อบต.นาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ  
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวม

ใน กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสราง

รากฐานอันสําคัญในการพัฒนา สังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคน

ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต 

และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มี

ความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปน แบบอยางแกประชาชนตําบล  

นาบัว  ผูที่ทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลอยางสม่ําเสมอ องคการ

บริหารสวนตําบลจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล 

หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ

องคการบริหารสวนตําบล โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชน

ใหกับองคการบริหารสวนตําบลที่ควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค 

เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีคานิยม ยกยอง เชิดชู 

และเห็นคณุคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวน

ตําบล 

3.2 เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องคการบริหารสวนตําบล ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจรติ เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  

3.3 เพื่อรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวน

ตําบล  มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤตปิฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต - ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวม

ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการ

พิจารณาใน การคดัเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน  

6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทาํความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง  

6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการ

คัดเลือกและได คะแนนสูงสุด  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  อบต.นาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดเีดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรม

ขององคการบรหิารสวนตําบล 

10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น

คุณคาของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  

2. หลักการและเหตุผล ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการ

สาธารณะแบบมีสวนรวมตามท่ี บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชู

เกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรท่ีให การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่

เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปน ขวัญกําลังใจใหบุคคลหรอืองคกรมีความมุงม่ัน ตั้งใจ รวม

เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป กองการศึกษา จัดทํา

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนําผูท่ีไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขารับ ใบประกาศเชิดชู

เกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ ให

ประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ที่เปน ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู  

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชนตอไป 

3.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดาน

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น  

4. เปาหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ตําบลนาบัว 

5. สถานที่ดําเนินการ ตําบลนาบัว 

6. วิธีดาํเนินการ  

6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมจีิตสาธารณะ  

6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผูมีจิต สาธารณะ  

6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้ - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน 

(ประชาชน) - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน) - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน 

เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน) - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) - ดานอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  

6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  

6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อใหเปนแบบอยางกับ

ประชาชน  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ

แนวทางการดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ 

และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการ แกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน

ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่ง การเกษตรในสมยักอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการ

บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืช

สมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือ การบริโภคและจําหนาย ทําให

ตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําให

ตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวน

ครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เน่ืองจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนที่เล็กๆ ให

เกิด ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย 

และที่สําคัญ สามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจาก

การบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย องคการบริหารสวนตําบลนาบัวจึง

ไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรได

นอมนําแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย  

3. วัตถุประสงค เพื่อเชิดชูเกียรตปิระชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยาง 

4. สถานที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

5. วิธีดําเนินการ  

5.1 ประชุมคณะกรรมการ 

5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 25๖๑ 

5.3 มอบใบประกาศนียบัตร  

5.4 ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูโครงการ  

5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

6. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ ๒๕๖๑  

7. งบประมาณดําเนินการ ตามโครงการสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ องคการบรหิารสวนตําบลนาบัว 

9. ตัวชี้วัด  

9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง

พระราชดําริ ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  

9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมาย

เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเขา ศึกษาโครงการ 
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10. ผลลัพธ  

10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ ตาม

หลักปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรปูธรรม  

10.2 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรู

เกษตร ผสมผสาน ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบลได  

10.3 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรู

เกษตร ผสมผสาน มีเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐได

กําหนดดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปน

หลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน ภายในหนวยงานของภาครฐั สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงาน

ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่

เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่ นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ

วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ ภายในองคกร โดยการสรางความ

ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของ ผูบริหารและเจาหนาที่

ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือ

นําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตาน การ

ทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก

รูปแบบ ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่

กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่

ดี ขึ้น เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานใหสูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี  

3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  

3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินที่มี

ดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  

6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนัว”  

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

บัญญัติวาการปฏิบัติหนาที่ ของสวนราชการตองใชวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึง

ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมี สวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการ

ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรเีพื่อกําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ 

โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติ

ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบรกิาร ความ คุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด องคการบริหารสวนตําบล

นาบัว  จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน ขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสํานัก ปลัด/

ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติ ราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย 

เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด  

3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ

ประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 25๖๑ 

3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติ ราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย องคการ

บริหารสวนตําบลนาบัว   ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทํา 

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ

ดังกลาวบรรลุ เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตาม

ระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับ

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการ บริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอม

คณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 1) 

การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ 

3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5) 
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การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 6) การพัฒนาความรูและการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ  

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๕.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบ

การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546 และหนังสอื กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548  

๕.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน - ศึกษาขอมูล 

และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 

เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน - ติดตามผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงาน

ดังกลาว  

๕.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ

ตัวชี้วัดท่ี กําหนด  

๕.4 วัดผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน  

๕.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการใน เบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว  

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ไดรับ มีผลการปฏิบัติราชการอยู

ในระดับดีเลิศ/ดีเย่ียม 5 มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี 3 มีผล

การปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1  
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี สวนรวม

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  

2. หลักการและเหตุผล ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให

หนวยงานของรัฐตองจัดใหมี ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู

ได ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูล

ขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาส อยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ 

ของรัฐ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  องคการบริหารสวนตําบลจึงไดใหมี

สถานที่สําหรับประชาชน เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหาร

สวนตําบล  ใหบริการขอมูลขาวสารตางๆ ที่ประชาชน สามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิ

และหนาที่ของตนอยางเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ ทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง 

ในการรกัษาประโยชนของตนตอไป  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง  

3.2 เพ่ือเพิ่มชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

ตําบล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต ศูนยขอมูลขาวสาร  จํานวน 1 แหง  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  

6.2 มีการแตงต้ังเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบเปนปจจุบัน  

6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการที่กฎหมาย 

ระเบียบ กฎขอบังคับที่ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

ขอมูลครบตามรายการที่กําหนด  

6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 

ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป  

6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
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8. งบประมาณดําเนินการ ๒๐,๐๐๐  บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนศนูยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  

2. หลักการและเหตุผล คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดการบรหิารจัดการที่ดี และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการ

ทํางานที่จําเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใส

ในการทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 

บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของ ราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือ

ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และ

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการ ไดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช สิทธิทาง

การเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งขึ้น การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลxxxใหประชาชนรับรู

อยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่ จําเปนอยางย่ิงซึ่งสอดคลองกับแผนการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใสในการ

ทํางานมากยิ่งขึ้น จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรของ

องคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของ ราชการและเรียนรูเร่ือง

คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผู ใกลชิด 

สรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งย่ิงขึ้น  

3. วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสใน

การทํางานและมี ความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ. 2540  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ผูเขารวมอบรม  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความตองการอบรม ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 ดําเนิน

กิจกรรม ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑   

8. งบประมาณดําเนินการ ๒๐,๐๐๐  บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนผูเขารวมอบรม รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  

2. หลักการและเหตุผล ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัด

องคกร อํานาจหนาที่  แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดทํามาตรการ 

“เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือใหประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบล ไดงายและสะดวกมากขึ้น  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมลูขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย  

3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมลูขาวสารท่ีหลากหลาย  

3.3 เพ่ือใหประชาชนหรอืผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น  

4. เปาหมาย/ผลผลิต มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพื้นที่ และเขาถึงไดโดยสะดวก 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ พ้ืนท่ีทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล 

6. วิธีดําเนินการ จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ไดแก - แผนพัฒนา

ทองถ่ิน - งบประมาณรายจายประจําป - แผนการดําเนินงาน - แผนอัตรากําลัง - แผนการจัดหาพัสดุ - ประกาศ

สอบราคา/ประกวดราคา - สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง - ขอมูลรายรับและรายจาย - งบแสดงฐานะทางการเงิน - 

รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป - รายงานผลคะแนนการประเมิน

มาตรฐานการปฏิบัติราชการ - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว   

10.ตวัชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ

บริหารสวนตําบล   และการรับ เร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการเงนิการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยาง

มากในการบริหารงานของ ราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถ

ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือ

เปนการปองกันมิใหเกิดการทุจรติและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน  

3. วัตถุประสงค เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงาน

ของภาครฐัเพื่อ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐเสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี

ความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิ

ชอบในภาครัฐ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบรหิารสวนตําบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัด

จาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเร่ืองรองเรียนทางดาน

การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตําบลและปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด

ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 

และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน 

โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงานผานทาง ชองทางที่หลากหลาย 

เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการ ของ

หนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทาง

สื่อ สิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจ หนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบล  ไดงายและสะดวกมาก

ขึ้น  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย  

3.2 เพ่ือใหประชาชนหรอืผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  

3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรบัเร่ืองรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ พ้ืนท่ีทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล 

6. วิธีดําเนินการ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก - 

บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล  รานคาชุมชน

ตามชุมชน/หมูบาน - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ

เคลื่อนที่ - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคน

ไดเอง - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป - ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/

เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน - รายการ TV - รายการทาง Youtube 

ออนไลน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10.ตวัชี้วัด/ผลลัพธ จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน  

 

 

 

 

 



68 

 

 
 

3.2 การรับฟงความคดิเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัย ของ

ประชาชนในทองถิ่น  

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มี

นโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุก

หมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนนุให

หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมี

สวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  ไดดําเนินการจัด โครงการ

ประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 25๖๑ เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการ

บริหารสวนตําบลประจําป พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔   รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณของ

องคการบริหารสวนตําบลในปถัดไป  องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผน

แมบทชุมชน ประจําป พ.ศ. 25๖๑  ขึ้น  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนา ทองถ่ิน  

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  

3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล 

3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน  

3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม  

3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวน ทองถ่ิน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๙ ชุมชน ในเขต

องคการบริหารสวนตําบล  สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุ

ไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  

6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน  

6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
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6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  

6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมลู  

6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  

6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน  

6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานที่เก่ียวของ  

6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน ๑๙   

ชุมชน ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.1 มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน  

๑๐.2 ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  

๑๐.๓ ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล  

๑๐.4 ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  

๑๐.5 ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  

๑๐.6 ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนา  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มี

นโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุก

หมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนา ซึ่งเปนกลไก

สําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

ไดดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒฯ ประจําปงบประมาณ 25๖๑ เพื่อนํามาบรรจุไวใน

แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลประจําป พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔   รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในราง

ขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไป  องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  จึงไดจัดใหมี

โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา ประจําป พ.ศ. 25๖๑  ขึ้น  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนและวางแผน

พัฒนา ทองถ่ิน  

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  

3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล 

3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจรงิของประชาชน  

3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม  

3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวน ทองถ่ิน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต จัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๙ ชุมชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล  สําหรับ

ใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการ

บริหารสวนตําบล  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  

6.๒ ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

6.๓ จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  

6.๔ จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนา  

6.8 จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือสงใหองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานที่เก่ียวของ  

6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน ๑๙   

ชุมชน ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท  
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9. ผูรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

1. มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน  

2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  

3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล  

4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  

5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  

6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเร่ืองรองเรยีน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยใหบริการแกประชาชนแบบองค

รวมผสมผสานและตอเน่ือง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน  เพื่อมุงเนนใหประชาชนไดรบับริการที่

มีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ ประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของ

ประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดีย่ิงข้ึน รวมทั้งเปนชองทาง ที่เปดใหประชาชนไดมี

สวนรวม และไดรับบริการที่มีความเทาเทียมและโปรงใส  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเร่ืองรองเรียน หรอืรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน  

3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต มีชองทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว   

6. วิธีดําเนินการ จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเร่ืองรองเรียนจากประชาชน ไดแก - กลองรับ

ความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการองคการบริหารสวนตําบล- ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบล- 

ผาน facebook องคการบริหารสวนตําบล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 25๖๐ – กันยายน 25๖๔  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับ

เร่ืองรองเรยีน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเร่ืองรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญ

เพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้งจะตองมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุก

ภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตอง เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอน

เร่ืองการรองเรยีนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครดัลดปญหาทุจรติ  

3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ  

3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเร่ืองรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชน

รวม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  

4. เปาหมายการดําเนินการ ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

9. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

10.ตวัชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  

10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข  
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและ

โครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให

องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล มีองคกร

ในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลนาบัว จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลนาบัวขึ้น  

3. วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมี

สวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและ

แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล  ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมองคการบริหารสวน

ตําบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาบัว  กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจรติ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคดัเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตําบล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ องคการบริหารสวนตําบลนาบัวมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลเพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทําราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

และรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตาม

ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และให

ความสําคัญในการตอตานการ ทุจริต  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มี

นโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุก

หมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนนุให

หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมี

สวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  ไดดําเนินการจัด โครงการ

ประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 25๖๑ เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการ

บริหารสวนตําบลประจําป พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔   รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณของ

องคการบริหารสวนตําบลในปถัดไป  องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผน

แมบทชุมชน ประจําป พ.ศ. 25๖๑  ขึ้น  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนา ทองถ่ิน  

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  

3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล 

3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจรงิของประชาชน  

3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม  

3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวน ทองถ่ิน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๙ ชุมชน ในเขต

องคการบริหารสวนตําบล  สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุ

ไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  

6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน  

6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  

6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมลู  

6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  

6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน  

6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานที่เก่ียวของ  
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6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน ๑๙   

ชุมชน ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.1 มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน  

๑๐.2 ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  

๑๐.3 ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล  

๑๐.4 ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  

๑๐.5 ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  

๑๐.6 ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนา  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มี

นโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางาน รวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุก

หมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนา ซึ่งเปนกลไก

สําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

ไดดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒฯ ประจําปงบประมาณ 25๖๑ เพื่อนํามาบรรจุไวใน

แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลประจําป พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔   รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในราง

ขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไป  องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  จึงไดจัดใหมี

โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา ประจําป พ.ศ. 25๖๑  ขึ้น  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนและวางแผน

พัฒนา ทองถ่ิน  

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  

3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล 

3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจรงิของประชาชน  

3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม  

3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวน ทองถ่ิน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต จัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๙ ชุมชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล  สําหรับ

ใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการ

บริหารสวนตําบล  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  

6.๒ ประสานวิทยากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ  

6.๓ จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  

6.๔ จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนา  

6.8 จัดทําแผนพัฒนาเพ่ือสงใหองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานที่เก่ียวของ  

6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน ๑๙   

ชุมชน ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท  
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9. ผูรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.1 มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน  

๑๐.2 ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  

๑๐.3 ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล  

๑๐.4 ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  

๑๐.5 ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  

๑๐.6 ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งตวัแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  ไดดําเนินการตามขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปในดานการจัดซื้อจัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และ

สงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ มาตรการการปองกันการทุจริตในองคการ

บริหารสวนตําบลนาบัว 

3. วัตถุประสงค เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน

ตําบลนาบัว อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว  ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

กําหนดใหภาคประชาชนและ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน 

กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบล  นั้นคอืไดทําหนาที่อยางถูกตอง  

4. เปาหมาย ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง ๑๙ หมูบาน  

5. วิธีการดําเนินการ  

5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลนา

บัวอยางแข็งขัน สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว  ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 

กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลนา

บัว  ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ 

เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปน คณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ  

5.2 มีการฝกอบรมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทําความเขาใจ 

ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

6. ระยะเวลาการดําเนนิการ ดาํเนินการทุกปงบประมาณ  

7. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบล 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของ หนวยงานทองถ่ินของตนเอง  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวน

ตําบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผล

การบริหารและปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย หรือไม ตลอดจนเปนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง 

แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป ดังนั้น อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ บริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑   เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบล มี

มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ

ตองการของ ประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึง

การมีสวนรวมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดย

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กฎหมายกําหนด  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลนาบัว  และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวน

ตําบล 

3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบรหิาร

สวนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อรวบรวมขอมูล  

6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  

6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ  

6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของ องคการบริหารสวนตําบล(ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) 

จํานวน 7 คน ประกอบดวย (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน (2) ผูแทนสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล 2 คน (3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน (4) ปลัด (อบจ./องคการบริหารสวนตําบล/อบต.) เปน

กรรมการและเลขานุการ (5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ (6) หัวหนาฝายบริหารทั่วไป เปน

ผูชวยเลขานุการ ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
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ตําบลนาบัวตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี 2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลนาบัวปละ 2 ครั้งเปนอยางนอยแลวเสนอผลการ ประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลนาบัว

ทราบ เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจ

ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล  3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป   4) ดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามที่องคการ

บริหารสวนตําบลนาบัวมอบหมาย  

6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  

6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  

6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหาร

สวนตําบลนาบัวพรอมตัวชี้วัด  

6.9 การติดตามและประเมินผล  

6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ดําเนินการ แกไขตอไป  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา  
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนด  

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล  

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได

กําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับ

จากวันสิ้นปงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวน

ตําบลนาบัว  จึงไดมีการจัดทําและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปน

ประจําทุกป  

3. วัตถุประสงค  

๓.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบล 

๓.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบตาม

แบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  

๓.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงนิแผนดิน ตามกําหนด  

4. เปาหมาย/ผลผลิต สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล 

6. วิธีดําเนินการ  

๖.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลการควบคมุภายใน ระดับองคกร  

๖.2 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดับหนวยงานยอย  

๖.3 ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

๖.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน

องคประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรงุการควบคมุภายในตามแบบ ปย.2  

๖.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา

รายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผู

กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน  

7. ระยะเวลาการดําเนนิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณดําเนินการ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว   
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

๑๐.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน  

๑๐.3 เกิดประโยชนสูงสดุตอองคกรและประชาชนโดยรวม  
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือบริหาร

ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับ ดูแล  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการ

บริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนในภาครฐั หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะ

ชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ ท่ียอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของ

หนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของ หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายใน

ตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเร่ืองๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง

การ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให

ถกูตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

ดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได 

ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปน

องครวมของ หนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการ

ควบคุมภายในของรัฐยังไม ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงาน

และการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ี สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานใน

หนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การ

ควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความ

เสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุม ภายในดังกลาวทันสมัยอยู

เสมอ องคการบริหารสวนตําบลxxxพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม

ภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ

ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลนาบัวขึ้น  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง

ประหยัด และคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดาน

การเงินหรอืดานอื่นๆ ที่อาจ มีข้ึน  

3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหาร

ในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ  

3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ 

ของ หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน  

4. เปาหมาย เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่

ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  
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5. วิธีดําเนินการ  

5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

วาดวยการ กําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6  

5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตาม

ภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรปุขอมูล  

5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ

ผูบริหารทราบ  

6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว/ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

7. หนวยงานรบัผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

๙.1 การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ  

๙.2 การใชทรพัยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  

๙.. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ  

๙.4 การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบัที่วางไว  

๙.5 เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดีย่ิง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา  

10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข  

10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  

10.4 มีการจัดการความรูที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน  

10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอย

ละ 80 ในระดับมาก)  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลในฐานะหนวยรับตรวจจัดวาง

ระบบควบคมุภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเคร่ืองมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุม

ภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น 

ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะ

บรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช

ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ

สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่

มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความ

เสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และใหสามารถบรรลุตาม วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนด

มาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดําเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การ

สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ ตรวจ  

3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ

ควบคุม ภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล

ภายในเวลาที่กําหนด  

3.3 เพ่ือเปนการเสรมิสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว   

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบล(ระดับองคกร) 

จัดสงรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหวางป  

6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน        

(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอที่

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)  
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6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลรายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

องคการบริหารสวนตําบล 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลประชุมพิจารณาและ

ประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตอง

ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตอไป  

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรงุการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว   

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง  

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับ

ดูแลภายใน เวลาที่กําหนด  
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 

ชองทางที่สามารถดําเนินการได  

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย 

หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว 

ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบ

กฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการที่

โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการ

ทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  

3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  

3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ  

3.4 ในการบรหิารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางาน

ขององคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ

ถูกตองได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลตําบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่

แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลตําบล  ภายในเกาสิบวัน

นับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือ

นําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปงบประมาณ 25๖๑ และดําเนินการอยางตอเนื่อง  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ กองคลังองคการบริหารสวนตําบล 

10.ตวัชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงนิการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  

10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบรกิาร  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการ

บริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  จึงได

ดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจางจาก

ตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ 

ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมี

โอกาสในการ ไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการ

บริหารราชการในระบบเปดจาก การปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาส

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส 

เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของ

ประชาชนเปนสําคัญ  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ขององคการ

บริหารสวน ตําบลนาบัว 

3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลนาบัวใหเกิด

การพัฒนาได อยางคุมคา  

4. เปาหมาย ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  

6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ

ขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทน

ชุมชนเขารวมเปน กรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป อยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  

6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาที่

และตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยาง

ละเอียดและถูกตอง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบล 
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10. ผลลัพธ การจัดซื้อจัดจางขององคการบรหิารสวนตําบล มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบ

และไมเกิด ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน  
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ ใหเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว  

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย 

ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ ตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้ง

มาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปน

ประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม เสนอเทานั้น หากแต

เกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เก่ียวของอยาง ผิดๆ 

สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย 

กอใหเกิด ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนา

ทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไม

ตอบสนองความตองการของประชาชน อยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถ่ินและ

ผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเก่ียวของกับ

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน รวมทั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพ่ือใหผูบ ริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ิมพูนความรู  ความเขาใจ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน

บุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเร่ืองการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรู 

ดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบรหิาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  

3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลxxxมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน  
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3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่

เปนการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทจุริต  

3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลxxxมีความรูความเขาใจในแนวทางการ

ปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ เรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  

6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลเขารับการอบรม  

6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม  

6.4 ประเมินผลและสรปุผลการดําเนินการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

8. งบประมาณดําเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบั การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  

10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการย่ืนบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและ หนี้สิน  

10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปน

การขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจรติ  

10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ

เจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจรติ  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวยเหตุผล ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ิน

ใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการใหแก ชุมชนจึงเปนเร่ืองที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการให

การศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่องคการบริหารสวนตําบลนาบัว ไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภา

ทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ หนาที่ รวมถึงมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรู

ไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น องคการบริหารสวน

ตําบลนาบัว  จึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยู เสมอ เพื่อเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความ เจริญกาวหนา  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ

ทํางานตาม บทบาทและอํานาจหนาที่  

3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 

กฎหมาย  

3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง  

4. เปาหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ ทั้งในองคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม  

6. วิธีการดําเนินการ  

6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลและ

หนวยงาน ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต

กรณ ี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิก

สภา ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่

รับผิดชอบ  

6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา 

โดยผาน นายกองคการบริหารสวนตําบล 

6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอ

นายก องคการบริหารสวนตําบลทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

 



94 

 

 
 

10. ผลลัพธ  

10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่  

10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ  

10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล   ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  
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4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม 

กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด  

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญที่ใช สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝาย

บริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวน ทองถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณ

เปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา รวมกัน นอกจากจะทําให

องคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความ นาเชื่อถือใหกับ

องคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  

จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝายบริหารขึ้น 

เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวม เปนคณะกรรมการ

ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยัง

เปนการชวยลดปญหาการทุจริตได  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  

3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น  

4. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

6. วิธีการดําเนินงาน  

6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม  

6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจาง

โครงการ ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ฯลฯ  

6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10. ผลลัพธ  

10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมสีวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เก่ียวของกับหลายองคประกอบ และหลาย ฝายโดยเฉพาะอยางย่ิงบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหาร

และฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มาจากการเลือกต้ัง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพื่อเสริมสราง แนวคิดประชาธิปไตยและการมี

สวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย อํานาจการ

ตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจ 

ระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล   องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาท

ของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวนรวมในการ ปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของ

สมาชิกสภาทองถ่ินในเร่ืองตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมให สมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือ

ปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี

สวนรวมในการทํางาน  

3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  

4. เปาหมาย สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินงาน องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

6. วิธีดาํเนินงาน  

6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ 

6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่

ประชุมสภาองคการ บริหารสวนตําบล เพื่อทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับ

ความเดือดรอนและตองการของประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10. ผลลัพธ การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด

ทัศนคติที่ด ี 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตาน การทุจริต  

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต  

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรปัชันโดยภาคประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่

รักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับ มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือ

พวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ 

เพ่ือใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ

ศรัทธา และไววางใจในการ บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  

3. วัตถุประสงค สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องคการบริหารสวนตาํบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเร่ืองการคอรรัปชัน  

6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร

ปกครองสวน ทองถ่ิน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชัน

ได   

10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน

ระดับองคการบริหารสวนตําบล  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ ปญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับ

ประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุกภาคสวนในสังคม จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขา

ไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุน

ใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี สวนรวมในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต  

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจรติ  

3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ ตําบลนาบัว 

6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ  

6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ  

6.3 จัดเจาหนาที่รบัผิดชอบรบัแจงเหตุทางโทรศัพท  

6.4 บันทึกเร่ืองรองเรียน รองทุกข  

6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ  

6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเร่ืองท่ีไดรบัการรองเรียน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต  

10.2 นําเรื่องที่ไดรบัการรองเรยีนไปดําเนินการปรับปรงุแกไข  

4.4.2 บูรณาการทกุภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสรมิและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และแกไขเพ่ิมเติม  กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาที่ ท่ี ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน การจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ 

เปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราช

กฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการ

พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชัน

สามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลมี

ภารกิจหนาที่ ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

มีเศรษฐกิจ ที่ดีในทองถ่ิน ดังนั้น การที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตอง

มีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือ

กันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเครอืขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาส

ใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหาร

สวนตําบล  ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวม รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ

ทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลนาบัว  พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปน

สิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนา เครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมี ความเขมแข็ง  

3. วัตถุประสงค  

1. เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  

2. เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  

3. เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

4. เปาหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลนาบัวเขามามีสวนรวมในการเปน เครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบล 

5. สถานที่ดําเนินการ ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

6. วิธีดําเนินงาน  

๖.1 แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ

ปองกันการ ทุจริตองคการบริหารสวนตําบล 

๖.2 จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียง 

โดยการ ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย  
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๖.3 เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลในการรวมคิด รวม พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต  

๖.4 สงเสรมิสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพื่อปองกันการทุจริต 

๖.5 ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับบุคคล องคกร สวนราชการ  

และองคกรปกครองสวน ทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

8. งบประมาณดําเนินการ ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

๑๐.1 ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น  

๑๐.2 ทําใหทกุภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  

๑๐.3 ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


