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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ประจ าปี พ.ศ. 25๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
............................................................................... 

 
ค าน า 
 ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี 
แนวโน้มที่ จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น 
ทุกปี เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดําเนินการ ถูกต้อง
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผล  สัมฤทธิ์ 
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร 
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุน ภาคประชาชนให้มีส่วน ร่วมในการ
รณรงค์ และปลูกจิตค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ  และให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความซือ่สัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
รวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการจากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้มีการ  กําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งถือเป็นที่มาของการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่   6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน และ
กําหนดให้ภาครัฐต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  
๒๕๕๙  ได้มีมติ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่   ๓                   
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ตามท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
สู่การปฏิบัติ  โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจําปี  โดยให้หน่วยงาน
ภาครัฐดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  ๒๐  ปี  และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการ
รับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ  ๕๐ 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นแผนที่มุ่ง ส่งเสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยม
ให้แก่คณะผู้บริหาร , พนักงานส่วนตําบล , พนักงานจ้างและสมาชิกสภาฯ ให้มี การปฏิบัติราชการตามหลักธรรม
มาภิบาล ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ รัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาการประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว และให้มีการพัฒนาระบบ และกลไก การตรวจสอบ ควบคุม การใช้
อํานาจ พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของพนักงานส่วนตําบลในการปฏิบัติราชการให้ มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรม
มาภิบาลเป็นแนวทางในการจัดทําแผน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้เห็นถึงความสําคัญ ในเรื่องนี้ โดยเห็นว่าการสร้างองค์กร
ภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลใน การปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตสํานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาล
ในการปฏิบัติราชการ มีจิตสํานึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอ
ภาค ทําให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชน เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการของ
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องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว รวมทั้งตัว ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ทุกระดับและ
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และ จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ขึ้นโดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓ (พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔) เป็นแนวทางในการจัดทํา 
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ส่วนที่  ๑ 

บทน า 

๑.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มี
อยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์  
สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก  การละเลย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ จาก
ภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  1) โอกาส 
แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ  ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมี
ช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย 
กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน  ในปัจจุบัน
มุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ ทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตใน
เชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  กลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้  
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด ดังนั้นจึง
มีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่  ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ๔ เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ได้แก่ การ ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง  ที่ทําให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทําให้เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น  พิเศษถือว่า
เป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป  น้อยลง และมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มี
เงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด  เห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทํา การทุจริตฉ้อราษฎร์
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  ** หมายเหตุ : การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง  ตัวอย่างของสาเหตุและ
ปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละแห่งสามารถนํา 
SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ เสี่ยงการทุจริตตามบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม  

2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก  
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมอืที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 
2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน                   
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จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มี
ปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ  ตัวอย่าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical 
Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงิน
และมีอํานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังราก
ลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการทํางานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ 
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ  เกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

                    (Corruption Perception Index : CPI)  
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ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น  
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ  ที่ 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหาร จัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา  แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมี  ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  

2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง  
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ของ
ข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ  
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  



7 
 

 
 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ มี
จิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน  
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่  ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปีพ.ศ. 2565 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖5 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
๑.การสร้างสังคม
ที่ ไม่ ทนต่ อกา ร
ทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจําขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๒. โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 
๓ .  โ คร งก า รฝึ กอบรม คุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๔. โครงการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
-กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-มาตรการจัดทํา คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
-มาตรการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มี
ความเข้ า ใจ เกี่ ยวกับ  Conflict of 
Interest 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
- 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

๑.โครงการปลูกป่า,ไม้ดอก,ไม้ประดับ 
๒.โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๓.โครงการส่งเสริมการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 ๑.๓ การสร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

๑.โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว 
๒.โครงการจูงลูกจูงหลานไปวัด 
๓.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กเยาวชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กิจกรรม โตไปไม่โกง) 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 

 

มิติที่ ๑ รวม ๒ มาตรการ ๑ กจิกรรม 
     ๑๐ โครงการ 
 
 
 

๔๕๐,๐๐๐  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖5 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒ . ก า ร บ ริ ห า ร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

- ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๑.มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหัวหน้าส่วนราชการ 
๒.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน 
๓.กิจกรรมควบคุมการเบิก จ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๔.กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ 
๕.โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 
๖.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

งบประมาณปี 
๒๕๖5 

หมวดค่าวัสดุ/หมวดค่าใช้
สอย 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๒.๓ มาตรการการใช้ดุลพินิจและอํานาจ
หน้าที่  ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑.กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๒.โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
๓.มาตรการมอบอํานาจของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

- 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๑.กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงานองค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
๒.กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสา
ธารณ 
๓.กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

๑.มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๒.กิจกรรมการจัดทําข้อตกลงการปฏิบั ติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 

- 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติที่ ๒ รวม ๒ มาตรการ ๑๐ กิจกรรม 
๑ โครงการ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖5 หมายเหต ุ
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งบประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่ เป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มี ส่ วนร่ วมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกขั้นตอน 

๑.มาตรการปรับปรุ ง ศูนย์ข้ อมู ล
ข่าวสาร 
๒.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ 
๓.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สําคัญและหลากหลาย 
๔.กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเ งิน การคลัง พัสดุ  และ
ทรัพย์สินของ อบต. และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 
๕ . ม า ต ร ก า ร จั ด ใ ห้ มี ช่ อ งท า งที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 
อบต. 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นการ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

๑.โครงการประชาคมแผนชุมชน 
๒.โครงการประชาคมแผนพัฒนา 
๓ . ม า ต ร ก า ร กํ า ห น ด ขั้ น ต อ น /
กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
๔.กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

- 
 
- 

 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมบริหารกิ จกา รข อ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
๒.โครงการประชาคมแผนชุมชน 
๓.โครงการประชาคมแผนพัฒนา 
๔.มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 
๕.กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. 
 
 

- 
 

๕๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

- 
 
 
- 

 

มิติที่ ๓ รวม ๖ มาตรการ  ๔ กิจกรรม 
๔  โครงการ 

 

๑๔๐,๐๐๐  
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี ๒๕๖5 หมายเหต ุ
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การเสริมสร้าง
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ร า ชก าร
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

๑.โครงการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน 
๒.กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
๓.มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 

- 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดําเนินการได้ 

๑.กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนรับทราบ 
๒.กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจดัซ้ือ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 
 

- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๔ .๓  ก ารส่ ง เ ส ริ มบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

๑.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
๒.กิ จกรรมการส่ ง เสริ มและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๓.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
๔ . กิ จ ก ร ร ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน กา ร
ปฏิ บัติ งานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 

 

 ๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

๑.มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดย
ภาคประชาชน 
๑.กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 
๒.มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริต 
 

- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติที่ ๔ รวม ๓  มาตรการ ๗  กจิกรรม 
๒  โครงการ 

 

๑๔๐,๐๐๐  
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ส่วนที่ 3 
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ า

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มา
กับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือ
เป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๑๘ จากหลักการและ
เหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว   จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนัก
ถึงการสร้างจิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี จิตสํานึกที่ดีในการ 
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  

3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมในการ
เสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้าง จิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ร่วมกัน  

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาบัว 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
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6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาบัว บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  

6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ
ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  

6.3 การจัดกจิกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณในการดําเนินการ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  

10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการ
สร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม  

10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
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๑.ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง  
๒.หลักการและเหตุผล การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบ
วินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งใน แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถ
ย้อนกลับมาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการทํางานใน แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็น
หลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การ ประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ได้ปฏิบัติงานด้วยความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และ หัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ 
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน หรือ
อาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทําให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด  การ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว เห็นความสําคัญของการบันทึก
ประจําวันดังกล่าว จึงได้จัดทําสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความ รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิด
ประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกที่ดี ในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงาน  
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย  
4. เป้าหมาย พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
5. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวัน
และส่งให ้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์  

6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี  
7. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ  
8. สถานที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
9. ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
10.2 มีการติดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้  
10.3 พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม

กําหนด  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาบัว  
2. หลักการและเหตุผล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรม เพ่ือกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่
ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง 
กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กร
นั้นๆ และเพ่ือเป็น การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทําโครงการ
อบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัวดังกล่าวนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต  
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ ประชาชน  
3.3 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
3.4 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์

ทับซ้อน  
4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
5. พ้ืนที่ดําเนนิการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
 6. วิธีการดําเนินการ จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาบัว โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที ่ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
8. งบประมาณในการดําเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัวประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมากว่าร้อยละ 70 ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว เกิดจิตสํานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และ 
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มี บทบาทสําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์
บํารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น 
ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ  กระทําทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติ
เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้
กําหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก  ในการเป็นข้าราชการที่มี
เกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  ตระหนักใน
คุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี  
คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่กระทําการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการ
กระทําทุจริตใน ระบบราชการด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลนาบัว จึงได้จัดทํา
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

2. เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 

3. เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาบัว ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

4. เพ่ือให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม
และ สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตสํานึกในการ กระทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว
5. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
6. งบประมาณดําเนินการ ๓๐,๐๐๐  บาท  
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7. วิธีการดําเนินงาน  
7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน

ความคิดของ เจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่าย

สภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
7.3 แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่

ดีให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  

8. สถานที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด อบต.นาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
องค์การ บริหารส่วนตําบลนาบัว 
2. หลักการและเหตุผล ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม อํานาจหน้าที่ละ
ความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ ทับซ้อนมี
หลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน 
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รั ฐวิสาหกิจ 
และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึง
ได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน เพ่ือให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วน ตําบลนาบัว 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาบัวมีจิตสํานึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เป้าหมาย พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีการดําเนินการ ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง  
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
2. หลักการและเหตุผล รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้
การป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น  วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ 
หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือ
หรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  เพ่ือตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพ่ือนํา เครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จะ  
ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  อบต.นาบัวจึง
ได้ตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้
ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใส
สะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.นาบัว ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์
ความรู้ใน การทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริต คอร์รัปชัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.นาบัว 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ อบต.นาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
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4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
5. แจกจ่ายให้บุคลากร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด อบต.นาบัว  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  
2. หลักการและเหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัว
และส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบ อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หาก เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่าน
มา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้าง ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม จากสถานการณ์ข้างต้น จําเป็นที่
หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ และปัจจัยที่นําสู่การคอร์รัปชัน 
เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นําไปสู่การทุจริต คอร์รัปชัน โดยเฉพาะใน
เรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ  ผลประโยชน์
ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
การเมืองและ การบริหารที่สําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา  ดังนั้น อบต.นาบัว  
จึงได้จัดทํามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตสํานึก
และเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ ส่วนรวมใน
การปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสํานึกในหน้าที่ที่จะปกป้อง  
ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และ
สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของ อบต.นาบัว 
3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก

จริยธรรมและ ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ อบต.นาบัว  
6. วิธีดําเนินการ  

1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
2. ออกแบบกิจกรรม  
3. จัดเตรียมเอกสาร  
4. ดําเนินการจัดประชุม  
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5. สรุปรายงานการประชุม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด อบต.นาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict 
of Interest  
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : ปลูกป่า , ไม้ดอก , ไม้ประดับ 
 2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทําให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิด
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรง
ฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่า
ของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก  ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่  สีเขียวจึงเป็น
หนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่ง
กรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ
ของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาบัว จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกป่า , ไม้ดอก , ไม้ประดับ” เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหา
มงคลดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน 
พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะ
ร่วมกัน  

3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว
ในตําบลนาบัว 

3.3 เพ่ือให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลค่า
ทรัพยากรที ่มีและลดภาวะโลกร้อน  

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ ประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ , ไม้ดอก , ไม้ประดับ 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ พ้ืนที่สาธารณะในเขตตําบลนาบัว อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 
6. วิธีดําเนินงาน  

6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน
ในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  

6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพ่ือปลูกต้นไม ้ 

6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
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6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนใน ท้องถิ่น  

6.5 ดูแลรักษาและติดตามผล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10.2 ทําให้เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน

ชุมชน  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การ
ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้ เพ่ิมมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย
มีจํานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ  สมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของ ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์
ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคง  และยั่งยืน ซึ่ง
พระองค์ท่านได้เสนอวิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือ
ประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง 
ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําที่อยู่อาศัยและจําหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร 
“พอใช้” หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบ
นิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว   ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทําโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  เพ่ือส่งเสริมให้ ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  
3. วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เพ่ิมมากข้ึน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว   จํานวน ๑๙ 
หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น  

4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ํา คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาบัว   จํานวน ๑๙ หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  โดยบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ  

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วน ตําบลนาบัว  พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  ผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน 
ได้แก่ ประธานชุมชน ประธาน กลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว และแหล่งน้ํา คู 
คลอง ในเขตองค์การ บริหารส่วนตําบลนาบัว 
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6. วิธีการดําเนินงาน  

6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุ่ม
รวมทกุ ชุมชน)  

6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่ม
ย่อยแต่ละ ชุมชน)  

6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน)  
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ําคูคลอง ทําความ
สะอาดถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาบัว 

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิ มมากขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่
ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว ทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงาน
ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเน้นให้ผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พอ
อยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะ หน้า เป็นขั้นตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และ
ความต้องการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของ
เกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว   จึง
จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น
หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย  โอกาสทางสังคมและ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตําบลนาบัว  
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
3.๔ สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในตําบลนาบัว  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ  
6.2 จัดอบรมใหก้ับผู้ร่วมโครงการ  
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
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0. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
10.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้  
10.๓ มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
10.๔ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  
1. ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วย
วิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับ ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทําให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิด
โดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคม
เล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็
จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด  รักก่อนวัยอัน
ควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําโครงการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบัน
ครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกใน ครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอ้ืออาทรต่อกัน ตลอดจนสํานึกดีต่อ
บุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด ภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้าง
ความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคค ีในหมู่คณะ  

3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม  
3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม  
3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
3.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว โรงเรียนในเขตตําบล
นาบัว ครู อาจารย์ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน  
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ  
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับสํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง  
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
10.6 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด ตัวอย่างที่  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจูงลูกจูงหลานไปวัด 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชนหลงเพลิดเพลิน
ในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้ง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดําเนิน
ชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทําให้ ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้น
ได้ จึงมีแนวโน้มในการดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียด  จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ
แก้ปัญหาด้วยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคต
ของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็ก  
และเยาวชน กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็น
คนที่มี คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวก
เขาตระหนักถึง คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับ
สังคม แต่กลับจะเป็นผู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและ มั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้
เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการ ดําเนินชีวิตที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจและ หน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 ข้อ 11 การ บํารุงรักษาศิลปะ 
จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาบัว จึงได้จัดทําโครงการ “จูงลูกจูงหลานไปวัด” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการ
พัฒนาและปลูกฝังจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม  ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการ
ประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดําเนินชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนําธรรมะนํา  หลักคําสอน ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและนํา
หลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  

3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็น แบบอย่างที่ดีในสังคม  

3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม  
3.4 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง  

4. เป้าหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตบริการ  อบต.นาบัว 
5. สถานที่ดําเนินการ ตําบลนาบัว 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
8. วิธีดําเนินการ  

1. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ  
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ  
4. ดําเนินการจัดกิจกรรม  
5. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป  
9. งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไป

ปฏิบัติใน ชีวิตประจําวัน  
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดี

ในสังคม  
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม  
4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 

และสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตําบลนาบัว (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝัง
รากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภา  ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ บริหารส่วนตําบล มี
อํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ แห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอน กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนตําบล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน ตําบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่  ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
และมาตรา 25 กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาบัว  พิจารณาเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  
ให้เด็กและเยาวชนตําบลนาบัว  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่ง
จะเป็นรากฐานที่ สําคัญ ที่ทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์
สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ 
มีจิตสํานึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และคํานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใดๆ และ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ  
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน์ ส่วนรวม  
4. เป้าหมาย เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนตําบลนาบัว เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถ
แยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมี
ความสุข  
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5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  

5.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

6. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
7. งบประมาณดําเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท  
8. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลร่วมกับกองการศึกษาฯ อบต.นาบัว 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
๒.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ตัวอย่าง  
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที ่ของ
รัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยได้ กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index 
: CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการ กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้
เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่  
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวน
มาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจ
ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้
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อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหาย
ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ  ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความ
เข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่  ทั่ว
ประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทําแผน ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ - มีการ
ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง - มีแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ - ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์กนปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  
2. หลักการและเหตุผล องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัวเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗   หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล  มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ  อบต.นั้น มักจะประสบปัญหาด้าน
การอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก 
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ  ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗   มาตรา ๖๙/๑   การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า  ด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหาร
ราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  มาตรา ๖๐ ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย 
และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  อํานาจหน้าที่ในการสั่ง
หรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมาย  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามลําดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้รักษาราชการแทน  ในกรณีที่มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นกรรมการ
หรือให้มีอํานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทําหน้าที่กรรมการหรือมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย  อํานาจหน้าที่ในการสั่ง  การอนุญาต การอนุมัติ หรือ
การปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน ให้ทําเป็นคําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ   การปฏิบัติ
ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตามวรรคห้า ต้องกระทําภายใต้การกํากับดูแลและกรอบนโยบายที่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้  ประกอบกับประกาศ  ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์   เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
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หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขขั้นตอนทีม่ีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ของ  อบต.  ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชน  

3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ อบต.นาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ  

6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  

6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด อบต. 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน  
10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับความสะดวก 

และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็น
กระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
แรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่อง ลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ  ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับ
ประกาศ  ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตําบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน  
3. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานส่วนตําบล อบต.นาบัว 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ อบต.นาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบ โดยแต่งตั้ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการไม่น้อยกว่า  ๒  คน  เป็นกรรมการ 
และให้พนักงานส่วนตําบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ  ไม่น้อยกว่า  ๓  คน  เป็นกรรมการ  ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลมี
สถานศึกษาในสังกัดให้แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นกรรมการด้วย  และให้พนักงานส่วนตําบล ที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอ
ความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล รวบรวม
และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น  
เงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  พิจารณาทบทวนผลการ พิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตําบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  พ.ศ. 25๕๘      ลง
วันที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๕๘ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ สํานักปลัด  อบต. 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําป”ี  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากร กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบล   จัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตาม  ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวง
มหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่นจะต้องทําตาม
กฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่  เกี่ยวข้อง 
3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล  
6. วิธีดําเนินการ จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่  เกี่ยวข้อง 
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกัน  
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 
2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ  
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน  
 
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ เนื่ององค์การบริหารส่วนตําบล  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ใน
การจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 
ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนตําบล  จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗   มาตรา ๖๙/๑   การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดย
เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์
ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ ประชาชนได้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  ที่ดําเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง - 
ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - 
ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ  อบต. ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง  อบต.นาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

โครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน - สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  บริหารจัดการโดยการอํานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ประชาชน  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดนดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( 
One Stop Service) ณ อบต.นาบัว   เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ 
อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล  ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล 
การดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบ
บริการที ่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับ
เงิน และกําหนด ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก
อ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตําบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทาง
เท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการ
ส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การ  แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ํา
เสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน  
กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ 
ให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชัน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ  

3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
โดยทัดเทียมกันและไม ่เลือกปฏิบัติ  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตําบล 
 
 
 
6. วิธีดําเนินการ  
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6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบาย
น้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้าน
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ํา การ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  
9. ผู้รับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง อบต. 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  

10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓  มาตรการการใช้ดุลพินิจและอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ  ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่  ผ่านมาได้มีการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง  ต่อเนื่องทุกปี
นั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา   อบต.นาบัวจึง
ได้จัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานของ  อบต.  ให้สั้นลง  
4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ตําบลนาบัว 
๔.๓ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
4.๔ ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจให้รองนายก หรือปลัด อบต.ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดทําแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ  
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6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติ ราชการ  

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
ผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/สํานัก ใน อบต. 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ เจ้าหน้าที ่ 

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า 
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“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์  สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงาน
ที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง  ความต้องการของประชาชน” 
และเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มี
การประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดย อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน อบต.นาบัว  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือ ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงาน
ให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและ  พนักงานทุกท่านจะต้อง
ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากที่สุด เมื่อ
ประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ  
ราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่
มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อ ขอรับบริการ  
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงาน ได ้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตเและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน  
 
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  



51 
 

 
 

6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจุดบกพร่องในการ

จัดทํา โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง อบต.นาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับ บริการ  
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
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เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมี
การปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง  รัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ  ของ
ประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล   หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ

หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล ตามพระราชสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วตําบลไว้ หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมาย
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อ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้   การที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดข้ึน 
ได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้กําหนดมาตรการให้มีการ
มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ได้ปฏิบัติราชการแทน 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 

3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที ่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบอํานาจ 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลพิจารณา  

6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที ่
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด อบต.นาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ใน กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. หลักการและเหตุผล การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้าง
รากฐานอันสําคัญในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คน
ดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต 
และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็น  แบบอย่างแก่ประชาชนตําบล  
นาบัว  ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลอย่างสม่ําเสมอ องค์การ
บริหารส่วนตําบลจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์
ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบล 

3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  

6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง  
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด  อบต.นาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 



55 
 

 
 

10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤต ิปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการ
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชู
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เกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้ การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็น ขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป กองการศึกษา จัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับ  ใบประกาศเชิดชู
เกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ  ให้
ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป  
3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีตําบลนาบัว 
5. สถานที่ดําเนินการ ตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ  
6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น 

(ประชาชน) - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน) - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น 
เพลงพ้ืนบ้าน (ประชาชน) - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน)  - ด้านอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  

6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับ
ประชาชน  
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
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และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการ แก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืช
สมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือ การบริโภคและจําหน่าย ทําให้
ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําให้
ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก  สวน
ครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้
เกิด ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย 
และท่ีสําคัญ สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัวจึง
ได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้
น้อมนําแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย  
3. วัตถุประสงค์ เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่าง 
4. สถานที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 ประชุมคณะกรรมการ 
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 25๖5 
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร  
5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการ  
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

6. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
7. งบประมาณดําเนินการ ตามโครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
9. ตัวชี้วัด  

9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมาย
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้า ศึกษาโครงการ 
 
 

10. ผลลัพธ์  
10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ ตาม
หลักปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
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10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตร ผสมผสาน ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบลได้  
10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตร ผสมผสาน มีเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
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2. หลักการและเหตุผล จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
กําหนดดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงาน
ของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ  เปลี่ยนแปลงเพ่ือ
นําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน  การ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนัว”  
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2. หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการ  กํากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน  การปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ  
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความ คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบล
นาบัว  จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน  ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าสํานัก ปลัด/
ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติ ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างม ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด  

3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 25๖๑ 

3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติ ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาบัว   ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทํา  
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การ  บริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อม
คณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ  ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 1) 
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5) 
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  
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5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๕.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วั ด และกรอบ

การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548  

๕.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น - ศึกษาข้อมูล 
และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ  ราชการรอบ 6 เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น  - ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตาม  ผลการดําเนินงาน
ดังกล่าว  

๕.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ กําหนด  

๕.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
๕.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้  
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ มีผลการปฏิบัติราชการอยู่
ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
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3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี  ส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
2. หลักการและเหตุผล ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ 
ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด  องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้ให้มี
สถานที่สําหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิ
และหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  จํานวน 1 แห่ง  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่กําหนด  

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ๒๐,๐๐๐  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จาํนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
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2. หลักการและเหตุผล คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ
ทํางานที่จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใส
ในการทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือ
ข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ  ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้  สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลxxxให้ประชาชนรับรู้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีความโปร่งใสในการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การทํางานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้เข้าร่วมอบรม  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 ดําเนิน
กิจกรรม ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5   
8. งบประมาณดําเนินการ ๒๐,๐๐๐  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  
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2. หลักการและเหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวก 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ - แผนพัฒนา
ท้องถิ่น - งบประมาณรายจ่ายประจําปี - แผนการดําเนินงาน - แผนอัตรากําลัง - แผนการจัดหาพัสดุ - ประกาศ
สอบราคา/ประกวดราคา - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย - งบแสดงฐานะทางการเงิน - 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี - รายงานผลคะแนนการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการ - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว   
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบล   และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  



66 
 

 
 

2. หลักการและเหตุผล การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่าง
มากในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
3. วัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัด
จ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ  องค์การบริหารส่วนตําบลและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล”  
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 
และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น 
โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง  ช่องทางที่หลากหลาย 
เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ  ของ
หน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทาง
สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบล  ได้ง่ายและสะดวกมาก
ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
6. วิธีดําเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  - 
บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ร้านค้าชุมชน
ตามชุมชน/หมู่บ้าน - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้น
ได้เอง - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/
เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - รายการ TV - รายการทาง Youtube 
ออนไลน์  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
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3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย  ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี
นโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  ได้ดําเนินการจัด โครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปีงบประมาณ 25๖5 เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลประจําปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5   รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในปีถัดไป  องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผน
แม่บทชุมชน ประจําปี พ.ศ. 25๖5  ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนา ท้องถิ่น  

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน  
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๙ ชุมชน ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนตําบล  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  
6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
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6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
6.8 จัดทาํแผนชุมชนเพ่ือส่งให้องค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน ๑๙   
ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖4 
8. งบประมาณดําเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

๑๐.1 มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
๑๐.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
๑๐.๓ ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปีองค์การบริหารส่วนตําบล  
๑๐.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
๑๐.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
๑๐.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนา  



70 
 

 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี
นโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนา ซึ่งเป็นกลไก
สําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
ได้ดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 25๖5 เพ่ือนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนตําบลประจําปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5   รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในปีถัดไป  องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  จึงได้จัดให้มี
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น  

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน  
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๙ ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับ
ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
6.๒ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.๓ จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  
6.๔ จดัประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
6.8 จัดทาํแผนพัฒนาเพ่ือส่งให้องค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน ๑๙   
ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
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1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปีองค์การบริหารส่วนตําบล  
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์รวม
ผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ  ประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทาง ที่เปิดให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว   
6. วิธีดําเนินการ จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ - กล่องรับ
ความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบล- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบล- 
ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตําบล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญ
เพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอน
เรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ  
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน

ร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เป้าหมายการดําเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีการดําเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
9. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและ
โครงสร้างขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบล มีองค์กรใน
การจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัวขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ ประชาคมองค์การบริหารส่วน
ตําบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบล  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัวมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลตาม
ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความสําคัญในการต่อต้านการ ทุจริต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี
นโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  ได้ดําเนินการจัด โครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปีงบประมาณ 25๖๑ เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลประจําปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5   รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในปีถัดไป  องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  จึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผน
แม่บทชุมชน ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนา ท้องถิ่น  

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน  
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๙ ชุมชน ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบล  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  
6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
6.8 จัดทาํแผนชุมชนเพ่ือส่งใหอ้งค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน ๑๙   
ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

๑๐.1 มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
๑๐.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
๑๐.3 ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปีองค์การบริหารส่วนตําบล  
๑๐.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
๑๐.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
๑๐.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนพัฒนา  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มี
นโยบายในการบูรณาการกระบวนการทํางาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนา ซึ่งเป็นกลไก
สําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
ได้ดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒฯ ประจําปีงบประมาณ 25๖5 เพ่ือนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนตําบลประจําปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5   รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในปีถัดไป  องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  จึงได้จัดให้มี
โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนา ประจําปี พ.ศ. 25๖5  ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนและวางแผน
พัฒนา ท้องถิ่น  

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน  
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๙ ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับ
ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
6.๒ ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.๓ จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  
6.๔ จดัประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
6.8 จัดทาํแผนพัฒนาเพ่ือส่งให้องค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน ๑๙   
ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว   
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.1 มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
๑๐.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
๑๐.3 ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาห้าปีองค์การบริหารส่วนตําบล  
๑๐.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
๑๐.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
๑๐.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ  มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาบัว 
3. วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาบัว อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กําหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบล  นั้นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน  
5. วิธีการดําเนินการ  

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลนา
บัวอย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลนา
บัว  ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
5.2 มีการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ทําความเข้าใจ  
ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ ดําเนินการทุกปีงบประมาณ  
7. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผล
การบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลต่อไป ดังนั้น อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  จึงได้จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑   เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตําบล มี
มาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดย
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายกําหนด  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนตําบลนาบัว  และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบล 

3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ  
6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบล(ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) 
จํานวน 7 คน ประกอบด้วย (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน (2) ผู้แทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน (4) ปลัด (อบจ./องค์การบริหารส่วนตําบล/อบต.) เป็น
กรรมการและเลขานุการ (5) หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาบัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
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บริหารส่วนตําบลนาบัวปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ ประเมินให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว
ทราบ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ  ดําเนินภารกิจ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล  3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี   4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาบัวมอบหมาย  

6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลนาบัวพร้อมตัวชี้วัด  
6.9 การติดตามและประเมินผล  
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ดําเนินการ แก้ไขต่อไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปี พ.ศ.2565  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนด  
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้
กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับ
จากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาบัว  จึงได้มีการจัดทําและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็น
ประจําทุกป ี 
3. วัตถุประสงค์  

๓.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
๓.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบตาม

แบบที่ระเบียบฯ กําหนด  
๓.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดิน ตามกําหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
6. วิธีดําเนินการ  

๖.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
๖.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
๖.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
๖.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
๖.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา

รายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว   
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
๑๐.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
๑๐.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
๑๐.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง  หรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ ดูแล  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะ
ช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของ
หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ  หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายใน
ตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี  และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้  
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็น
องค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการ
ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน
และการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การ
ควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน  ขาดการประเมินและการบริหารความ
เสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม  ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่
เสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลxxxพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม
ภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลนาบัวขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน  

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
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5. วิธีดําเนินการ  
5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม

ภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล  
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ

ผู้บริหารทราบ  
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

๙.1 การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๙.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
๙.. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ  
๙.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
๙.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

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

ละ 80 ในระดับมาก)  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวาง
ระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล  การควบคุม
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น  
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่
มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความ
เสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนด
มาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ  

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล
ภายในเวลาที่กําหนด  

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว   
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบล(ระดับองค์กร) 
จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี  

6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน        (แบบ 
ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลรายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบล 



87 
 

 
 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้อง
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับ

ดูแลภายใน เวลาที่กําหนด  
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม  
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้  

 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว 
ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการทํางานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางาน

ขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลตําบล  ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพ่ือ
นําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 25๖5 และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบล 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  จึงได้
ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการกําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ  จัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ  
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมี
โอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการ
บริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสําคัญ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วน ตําบลนาบัว 

3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลนาบัวให้เกิด
การพัฒนาได ้อย่างคุ้มค่า  
4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  

6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบ
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล 



90 
 

 
 

10. ผลลัพธ์ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน  
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้ง
มาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
ประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  เสนอเท่านั้น หากแต่
เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผล
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด  
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพ่ือให้
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน  

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  
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3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลxxxมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลเข้ารับการอบรม  
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและ หนี้สิน  

10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต  

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้
การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว ได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  หน้าที่ รวมถึงมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรู้
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาบัว  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทํางานตาม บทบาทและอํานาจหน้าที่  

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ ทั้งในองค์การบริหารส่วนตําบล และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
6. วิธีการดําเนินการ  

6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและ
หน่วยงาน ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณ ี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ  

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายก องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
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10. ผลลัพธ์  
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่  
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ  
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวชี้วัด จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบล   ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม  
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสําคัญที่ใช้ สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณ
เป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ  ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทําให้
องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับ
องค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตําบลและลดการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  
จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ  ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น 
เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม  เป็นคณะกรรมการ
ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยัง
เป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  

4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีการดําเนินงาน  

6.1 จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม  
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ  

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
7. ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
10. ผลลัพธ์  

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ และหลาย ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง  ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง  แนวคิดประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย  อํานาจการ
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจ  
ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และท่ีสําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล   องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาท
ของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการทํางาน  

3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินงาน องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินงาน  

6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
10. ผลลัพธ์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ด ี 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน การทุจริต  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
พวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ  ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การ บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค์ สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
      10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้  
       10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับ
องค์การบริหารส่วนตําบล  

 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับ
ประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้า
ไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้น
ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี  ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติ  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ ตําบลนาบัว 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. งบประมาณดําเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข  
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม  กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีภารกิจหน้าที่ที่ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน  การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลมี
ภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
มีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมี
องค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกัน
พัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วม รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น 
จึงได้จัดทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มี ความเข้มแข็ง  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล 

4. เป้าหมาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาบัวเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
5. สถานที่ดําเนินการ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล 
6. วิธีดําเนินงาน  

๖.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการ ทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบล 

๖.2 จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  

๖.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในการร่วมคิด ร่วม พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต  
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๖.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริต 
๖.5 ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ  

และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

๑๐.1 ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
๑๐.2 ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
๑๐.3 ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบล 
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    ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
  เรื่อง  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
************************** 

   ด้วยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ  โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ  ๔  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจําปี  โดยให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  ๒๐  ปี  และ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ  ๕๐ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  จึงขอประกาศใช้ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี พ.ศ.2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒6   เดอืน  พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๖4 
 

 
         
 

                  (นางสาวสิวิกาญจน์    แพงงาม) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่ 

               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
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ที่  สร ๗๓๗๐๑ /                                   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 
                                                                      อําเภอเมืองสุรินทร์   สร  ๓๒๐๐๐ 

    พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประจําจังหวัดสุรินทร์ 

อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช.  ที่  ปช  ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙  ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) จํานวน ๑ เล่ม 

  ๒.แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง     จํานวน  ๑  ชุด 

  ๓.แผ่น CD  บันทึกข้อมูล       จํานวน  ๑  ชุด 
 

  ด้วยมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ  โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ  ๔  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจําปี  โดยให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  ๒๐  ปี  และ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ  ๕๐ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  จึงขอส่งแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

    (นายเฉลิมพล  เขียวหวาน) 
              นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว 

สํานักปลัด  อบต. 
อบต. นาบัว 
โทร / โทรสาร  ๐ – ๔๔๑๔ – ๓๕๗๐ 
 

“ซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  ยึดมั่นมาตรฐาน  บริการด้วยใจเป็นธรรม” 
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            แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

                         ประจ าปี พ.ศ.2565 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาบัว 

            อ าเภอเมืองสุรินทร ์   จังหวัดสุรินทร์ 
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