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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 
เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ประจำปี พ.ศ. 2565 

 
 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) และประกาศใช้ เมื่อวันที่  ๙ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ เป็นการกำกับ
ดูแลองค์กรที่ดี และเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์ แห่งการเป็นองค์กร
ภาครัฐ สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น 

  ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
2 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อ ประโยชน์
ในการขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ ชาติฯ จึงแจ้ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุด ปีงบประม าณ 
พ.ศ. 2564 เป็นปีสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  ดังนั้นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนากลาง จึงขอขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจำปี 
พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย โดยใช้โครงการ/ กิจกรรม/
มาตรการดังเช่นปีงบประมาณ  พ.ศ.๒564  ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                 

                                                             
 (นายถิ่น   เติบสูงเนิน)  

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 



คำนำ 
  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ 
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การ
ปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานใน ภาครัฐ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ ต่างประเทศได้
อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกัน พัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบมี
วินัยตลอดจนค่านิยมอื่นๆ  ที่ถูกต้อง  รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกำหนดมาตรการหรือแนว ทางแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมี ส่ วนร่วมจากทุกส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตได้ เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561- 
2564) และประกาศใช้ เมื่อวันที่  ๙  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการ กำกับดูแล
องค์กรที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการ เป็นองค์กรภาครัฐ 
สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น 
  จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ วันที่ 2 
มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อ ประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ ชาติฯ จึงแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เป็นปีสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ดังนั้นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.  2561-2564) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนากลาง  จึงขอขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจำปี 
พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย โดยใช้โครงการ/ กิจกรรม/
มาตรการ ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 

งานนโยบายและแผนพัฒนา 
สำนักปลัด  

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 



สารบัญ 
 

            หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทนำ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร      1 
 หลักการและเหตุผล          2 
 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน        4 
 เป้าหมาย          4 
 ประโยชน์ของการจัดทำแผน        5 
ส่วนที ่๒  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แยกตามมิติ   6 
 มิติที ่๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต        7 
 มิติที ่๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต       9 
 มิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน     13 
 มิติที ่๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ   16 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียด / โครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 

 มิติที ่๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต        18 
 มิติที ่๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต       42 
 มิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน     82 
 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทนำ 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
  องค์การบริหารส ่วนตำบลนากลาง  ได ้จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการป ้องก ันการท ุจร ิต  4 ปี                                           
(พ.ศ.  2561- 2564)  และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการ กำกับดูแลองค์กรที่ดีและเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ ์                         
แห่งการเป็นองค์กรภาครัฐ สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาให้กับประชาชนและผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ วันที่ 2 
มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อ ประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์  ชาติฯ จึงแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุด ปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2564  เป็นปีสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี ่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีวัตถุประสงค์                   
เพื่อต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ตลอดจน 
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่                   
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์ 
สำคัญเพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น              
แต่ในทางปฏิบัตทิำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจร ิตที ่ เก ิดจากการขาดความรู ้ ความเข้าใจและ                         
ขาด คุณธรรมจริยธรรม 
  ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  ๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ  ขาดความหลากหลาย                      
ในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
  ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก อำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่นสาเหตุ
และปัจจัยทีน่ำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได ้ ดังนี้ 
  1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที ่ เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและ 
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก การ
บังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ ระดับสูง                    
ก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
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  ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้
คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรม
การ ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
  ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหล่านี้ 
  ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ การ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี ่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ้าหน้าที ่ เพื ่อให้ตนเองได้ร ับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่                    
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
  ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น 
ปัจจัยหนึ ่ง ที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู ่ที ่ด ีขึ้น                               
ทำให้เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม“รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม 
  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต
เป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี ค่านิยมท่ีผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ บ้านเมือง 
๒.หลักการเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ 
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ ่งขึ ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งต่อความมั ่นคงของชาติ                 
เป็น ปัญหา ลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้น           
ทุก ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
มักถูก มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื ้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริต                 
ตามสื่อและ รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธา
ต่อระบบ การ ปกครองส่วนท้องถิ ่นอย่างยิ ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื ่องการทุจริตคอร์ร ัปชัน                     
มีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) 
ซึ ่งเป็น เครื ่องมือที ่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์ร ัปชันทั ่วโลกที ่จ ัดโดยองค์กรเพื ่อความโปร่งใสนานาชาติ                                      
( Transparency International – IT) พบว ่ า  ผลคะแนนขอ งป ร ะ เ ท ศ ไท ย ร ะห ว ่ า ง ปี  2555 – 2558                                 
อยู่ที ่35 - 38 คะแนนจาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที ่76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็น
อันดับที่ 3 ใน ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนน              
ของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อน            
ให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทย
ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาค ี
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ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546  การจัดตั ้งองค์กรตาม  รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งคณะกรรมการ 
ป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำให้การทุจริต                
เป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน  โครงสร้างสังคม ซึ ่งเป็นสังคมที่ตั ้งอยู่                   
บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation)หรืออีกน ัยหนึ ่งค ือพื ้นฐานของส ังคมอุปถัมภ ์ที่ทำให ้  
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค                  
นิยมวัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที ่มีเง ินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอร์รัปชัน                      
เป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง 
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของ              
ทุก ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้ 
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที ่ใช้อยู ่เป็นฉบับที ่ 3                   
เริ่มจาก ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564  ซึ่งมุง่สู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติ ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย                
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม ่น ้อยกว ่าร ้อยละ  50 ในปี พ .ศ . 2564 ซึ ่งการท ี ่ระด ับคะแนนจะ  สูงข ึ ้นได ้นั้น                    
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรม แตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ำหนด ยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน
หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  5  
(พ.ศ. 2560 - 2564)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่       
ความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริต  ให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ดำเนินการ  จัดทำแผนปฏิบัติการ
ปอ้งกันการทุจริต  เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่างๆ  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะนำไปสู่  การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริงองค์การบริหารส่วนตำบล             
นากลาง จึงได้จัด  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือเป็นมาตรการแนวทาง  การป้องกันและแก้ไขปัญหา     
การทุจรติประพฤตมิิชอบภาครัฐเพ่ือให้ทุกหนว่ยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางใช้เป็นกรอบแนวทาง
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ในการดำเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้ การดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส  จัดระบบการ ตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ใน การรณรงค์ และปลูก
จิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต 
คอร์ร ัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการ                       
จึงขอขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  5 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ประจำปี พ.ศ. 2565 
โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย โดยใช้โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละมิติและประเด็นยุทธศาสตร์ เพื ่อเป็นแผนปฏิบัติการในการ 
ดำเนินการเรื ่องโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลัก                     
นิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ  ตลอดจน 
สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนจังหวัดนครราชสีมา 
 วิสยัทัศน์ 
  “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่วัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 
 พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
  ๒. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓. พัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบโดย
บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 

 ๔. พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและการผลิตภาคการ
เกษตรกรรม 

 ๕. เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว สังคมและขบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน 

 ๖. สนับสุนนและส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนให้มีความมั่นคงและคุ้มครองความ
ปลอดภัยทางสังคม 

 ๗. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี  
 ๘. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
  ๑) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ๒) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  ๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
  ๔) เพื ่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๔. เป้าหมาย 
  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน                     
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  ๒) เครื ่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที ่สามารถป้องกันปัญหาเกี ่ยวกับการทุจริตและ 
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ 
  ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม          
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
  ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริต                      
และ ประพฤตมิิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดทำแผน 
  ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน การ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง หลัก  
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
  ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ บ้านเมือง               
ที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ 
พลเมืองที่ มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า ระวัง
การทุจริต 
  ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง การทุจริต 
  ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน                
การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ                 
กันเป็น เครอืข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต ๕ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส่วนที่ ๒ 

 
 
 
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) มีรายละเอียดกรอบการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ภาพรวม) แยกเปน็รายมิติได้ดังนี ้
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 

มิติที่ ๑   

 
 

การสร้างสงัคมที่ไมท่นตอ่การทจุรติ 

 
 

 

 
 

 

 
v

v 

 

- ๗ - 
 

 

 

ภารกิจตามมติ ิ 
 

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

1.๑ การสร้างจิตสำนึก 
และความตระหนักแก่ 
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาทอ้งถิ่น และฝ่าย
ประจำขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 (๑) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ 
บาล 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

1.1.1 (2) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

1.1.1 (3) โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

1.1.1 (4) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการป้องกันการทุจริต 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 

1.1.1 (5) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลนากลาง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม 
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนา
กลาง 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

1.1.2 (2) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน 
การต่อต้านการทุจริต” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 

มิติท่ี ๑ การสร้างสงัคมที่ไมท่นตอ่การทจุรติ 
 

ภารกิจตามมติ ิ 
 

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

 1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ 
ทับ ซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน 
จา้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

1.2 การสร้าง 
จิตสำนึกและความ 
ตระหนักแกป่ระชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

1) โครงการ "รักษ์น้ำ รักษ์ปา่ รักษาแผ่นดิน" ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

2) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเทย่ี ว 
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

3) โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  
 
1.3 การสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1) โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณธรรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

2) โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

รวม 2 มาตรการ 1 กิจกรรม 10 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  

 
- ๘ - 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อปอ้งกนัการทุจรติ

 
 
 
 
 

- ๙ - 
 
 
 

 

ภารกิจตามมติ ิ 
 

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.1 แสดงเจตจํานง ทาง
การเมืองในการ ต่อต้าน
การทุจริตของ ผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการ 
ทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2 มาตรการสร้าง ความ
โปร่งใสในการ ปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน 
การบริหารงานบุคคล 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2.1 (2) มาตรการออกคําสั่ง มอบหมาย ของ
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วน ราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ 
กระบวนการจัดหาพัสดุ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพือ่ป้องกันการทุจรติ 

 
 

- ๑๐ -

 

ภารกิจตามมติ ิ 
 

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.2 มาตรการสร้าง ความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.2 (3) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้าน
การจัด - ซื้อจัดจ้าง  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ 
และการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึง 
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2.3 (2) โครงการจ้างสํารวจ ความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

2.2.3 (3) กิจกรรมการใช้บัตร คิวในการ ติดต่อ
ราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2.3 (4) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการ 
บริการประชาชน” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.3 มาตรการการใช้ ดุลย
พินิจและใช้อํานาจ หน้าที่
ให้เป็นไปตาม หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลดขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา 
การปฏิบัติราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 

2.3.2 (1) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปอ้งกนัการทุจรติ 

 
 
 
 
 

- ๑๑ -  

 

ภารกิจตามมติ ิ 
 

โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ  

หมายเหตุ 
๒๕๖๑ ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

 2.3.2 (2) มาตรการมอบอํานาจของนายก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.3.2 (3) มาตรการมอบอํานาจเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ .ศ . 2522 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.3.2 (4) มาตรการการออกคําสั่งมอบหมาย 
ของนายกอบต  .ปลัดอบต . และหัวหน้าส่วน 
ราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.4 การเชิดชูเกียรติ แก่
หน่วยงาน /บุคคล  ในการ
ดําเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติ ตนให้เป็น
ทีร่ะจักษ์ 

2.4.1 (1) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
หน่วยงาน /บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ 
ประจักษ์ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.4.2 (1) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ 
บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ทําคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 

2.4.2 (2) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี 
จิตสาธารณะ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชีสีมา 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปอ้งกนัการทุจรติ   
 

 

- ๑๒ -  
 
 
 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ  

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.5 มาตรการจัดการ ใน
กรณีได้ทราบหรือ รับแจ้ง
หรือตรวจสอบ พบการ
ทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ “การจัดทําข้อตกลงการ 
ปฏิบัติราชการ” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการ 
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
กลาง” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ 
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กร 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.5.3 (2) มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับ เรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ ประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตําบล
นากลางว่าทุจริตและปฏิบัติ ราชการตามอํานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ" 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 11 มาตรการ 11 กิจกรรม 3 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน

 
- ๑๓ -  

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ / กิจกรรม/ มาตรการ  ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) งบประมาณ(บาท) 

3.1 จัดให้มีและ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทาง
ทีเ่ป็นการ อำนวยความ
สะดวกแก่ ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ ราชการตาม
อำนาจ หน้าที่ ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล 
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลางให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.1.1 (2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้ง ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนา
กลาง” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ .ร.บ .
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ . 2540” 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สำคัญและหลากหลาย” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ด้าน การเงิน การคลัง พัสดุและ ทรัพย์สินของ 
อบต  .และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน  

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ 
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนากลาง” 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 



 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 

 
 

 
 
 
 
 
 

- ๑๔ -  

 
ภารกิจตามมติ ิ 

 
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

 3.1.3 (2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

3.2 การรับฟังความ 
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

3.2.1 (2) การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง 
ทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.2.2 (1) โครงการอบต.เคลื่อนที่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

3.2.3 (1) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.3 การส่งเสริมให้ 
ประชาชน มีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนากลาง 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.3.1 (2) ประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตำบล ประจำปี 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 

มิติท่ี ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๕ -

 
ภารกิจตามมติ ิ 

 
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 3.3.1 (3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชน 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  

3.3.2 (1) มาตรการแต่งตั้ง ตัวแทนประชาคม เขา้
ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.3.3 (1) มาตรการตรวจสอบโดย คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบา้ นเมืองที่ดีขององค์การบริหารสว่น
ตำบลนากลาง 

 
๐ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๐ 

 
๐ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 6 มาตรการ 4 กิจกรรม 6 โครงการ ๑๒๕,000 ๑๒๕,000 ๑๒๕,000 ๑๒๕,000 ๑๒๕,000  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

 
มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
ภารกิจตามมติ ิ 

 
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปีงบประมาณ  
หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) 

4.1 มีการจัดวาง 
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน ตามที่
คณะกรรมการ ตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 

4.1.1 (1) โครงการจัดทํารายงานการ 
ควบคุมภายใน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2 การสนับสนุนให้ ภาค
ประชาชนมีส่วน ร่วม
ตรวจสอบการ ปฏิบัติหรือ
การ บริหารราชการ ตาม 
ช่องทางที่สามารถ 
ดําเนินการได้ 

4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริมให้ ประชาชนมี 
ส่วนร่วมตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงาน
บุคคลเก่ียวกบั การ บรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้ 
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วน ร่วมของ 
ประชาชนในการ ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลนากลาง 

๐ 
 
 
 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 



 

มิติท่ี ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบติัราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

- ๑๗ 

 
ภารกิจตามมติ ิ 

 
โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) งบประมา(บาท) 

 4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.3 การส่งเสริม บทบาท
การ ตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน 
ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิก 
สภาท้องถิ่น 

 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

4.3.1 (2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

4.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา ท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 

 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

4.3.2 (2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ 
ปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลนากลาง 

 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

4.4 เสรมิพลังการมี ส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และ บูรณาการทุกภาค ส่วน
เพอื่ ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรมการติดป้าย ประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

รวม 2 มาตรการ 8 กิจกรรม 2 โครงการ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐  



 

ส่วนที่ ๓ 

                      
 มิติที่ 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจรติ 

 1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหาร และ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึก ในการ
ทํางานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง สามารถ
แก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา เรื้อรังท่ีมีส่วนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตคอร์รัป
ชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่าง
เห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ ใน ที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม
อย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคน ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้ อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
ประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและ การตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประ
ประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางใน การบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่ง ได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กร ต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้
เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลัก           
ธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ ปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคง           
อยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของ ธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) 
หลักความโปร่งใส (Transparency) หลัก ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความ            
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการ มีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองค์ประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้ เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงาน
หรือองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึง กรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบ บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 



 

 ดังนั ้น เพื ่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จึงจัดทําโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
 3.2 เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ประพฤตมิิชอบ (Anti Corruption) 
 3.3 เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงและสามารถ นําไปประยุกตใ์ช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 3.4 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กร
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 6.4 จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม 
 6.5 สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 10.2  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 10.3  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตใ์ช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
 10.4   ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กร                      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก      
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์  มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ  ให้เป็นคนดี  ซึ ่งมีความ 
เกี ่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที ่ของรัฐ” ซึ ่งได้รับ 
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการ ตัดสินใจ
เกี ่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที ่ 26  สิงหาคม  2551  มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม คุณธรรมใน
องค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนากลาง จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้าง จิตสำนึกให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความด ีรู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ ประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลางในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล        
นากลาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น  3  แนวทาง คือ 
 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน 
ตําบลนากลาง บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ เห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญ ถวายทาน
แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 



 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมใน การ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ 
ปฏิบัติงาน ซึ่งใน แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา เพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการทํางานใน แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานใน การ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การ ประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ ปฏิบัติงาน
ด้วยความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และ หัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะ
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน หรือ อาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืน
มาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทําให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด การ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกันในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกล่าว จึงได้จัดทําสมุดความ 
ดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การ
ปฏิบัติงานด้วยความ รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้าง ระเบียบ
วินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกท่ีดี ในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ ได้รับ
มอบหมาย 

4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 

5. สถานที่ดําเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวัน และ
ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 10.3 พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามกําหนด 



 

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ 
ความสําเร็จทั ้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั ้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความ 
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ ปฏิบัติงาน       
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้วย่อม สามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย ความสามารถ                     
ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที ่จ ําเป็นในการทํางานย่อมทําให้องค์กรนั ้นๆ  ด้อย พัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทํางานสูงแล้ว 
ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิ ยม บุคลิกภาพหรือ คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
มั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ รับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท 
เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือ
รักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมนําพา องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถ ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลน า ก ล า ง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ 
ทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข 
รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ  ข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณ วิชาชีพต่อ
ตนเองต่อการทํางานต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ บ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ 
ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางานต่อเพ่ือน ร่วมงาน 
ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน ๖0 คน 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง



 

 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัดโบราณารามหรือสถานที่อ่ืน 
 6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
 6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 6.4 เสนอรายละเอียดโครงการกําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง และ
เกิดความเหมาะสม 
 6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ การ
ดําเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง 
 10.3 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ องค์กร
ต่อการ ทํางานต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 



 

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนา
กลาง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรม 
เพื่อกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ ประมวล
จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ ขาดไม่ได้
คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติอันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา 
ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทํางานร่วมกันมีคุณธรรมและ จริยธรรมประจําใจ
ของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามา รับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ได้เล็งเห็นความสําคัญเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ 
บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจํา รวมถึง
พนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วน
ตําบลนากลาง ดังกล่าวนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต 
 3.2 เพื ่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที ่ให้เกิด 
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 3.3  เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 3.4 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตําบลนากลาง จํานวน ๖0 คน 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตําบลนากลาง โดยเชิญ วิทยากร
ที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการ ต่อต้านการ 
ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน หรือทํากิจกรรม
นอกสถานที่ในบางโอกาส 



 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 - ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ 
พนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัดและตอ้งได้รับผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 ผลลัพธ์ 
 - ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตําบลนากลาง เกิดจิตสํานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และ 
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 



 

1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง” 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลน า ก ล า ง  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
นากลาง พ.ศ. 2559 โดยกําหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทาง วินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษ ตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง กําหนดให้พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของอบต. มีหน้าที่ดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม
และประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด มั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดทําในสิ่ง
ที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี อัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน      
มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่น
ในหลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก .พ. ได้ กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี ่ยไร และกรณีการให้หรือ รับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหา ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และ
ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ.         
ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ โดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนากลาง  ได้จัดทํามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
นากลาง ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื ่อเป็นเครื ่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที ่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ บุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เพ่ือให้การ ดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคณุธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 



 

 3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจ ใน 
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ                      
ต่อสังคมตามลําดับ 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู ่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื ่นๆ อย่างทั ่วถึงและมี 
ประสิทธิภาพ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลางเปิดเผย เป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ของหน่วยงานของ
รัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การ
เป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต ทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา ผลประโยชน์ของ
ชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม นานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข ้างต้น องค์การบริหารส่วน
ตําบลนากลาง จึงได้กําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริต ขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556– 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานจ้างทั่วไป 
 3.2  เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร 
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานจ้างทั่วไป 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า  5  เรื่องข้ึนไป 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการ 
ทุจริต อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการ
ปลูกจิตสํานึก 
 6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ อย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 



 

 1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การ บริหาร
ส่วนตําบลนากลาง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ การ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา หรือไม่เจตนา
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ ส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ ใช้
อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช้รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ  
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจํากัด  หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัท                
ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
กําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  จึงได้จัด กิจกรรม
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบลนากลาง เพื่อให้พนักงานทุก คนทำงาน
โดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื ่อเป็นเครื ่องกำกับความประพฤติของตน เพื ่อ ไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลางมีจิตสํานึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้ หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 



 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ตัวช้ีวัด 
 - พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แ ล ะ ม ี ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ  
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 



 

1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน” 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทํา
ให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี ผลกระทบกับ
วิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ หิมะตกในประเทศที่
ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้
ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อ คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง
เนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการ
สร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พื้นผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ  ลงได้อย่างน้อย 2 องศา
เซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหาร ส่วนตําบลนากลางจึงได้จัดทําโครงการ “รักษ์น้ำ 
รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม 
(Beautified City)  และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาสมหามงคลดังกล่าว  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรม
ของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เพื่อให้เกิดความ ร่มรื่นแก่ชุมชนพร้อมทั้ง
เป็นการเพิม่คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น สาธารณะ
รว่มกัน 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
ตําบลนากลาง 
 3.3 เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม มูลค่า
ทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย ร้อน
แก่ ประชาชน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง



 

6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ ประชาชน
ในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่ เพ่ือ
ปลูกต้นไม ้
 6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
 6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสํานักปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.2 ทําให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่ม รื่นใน
ชุมชน 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าไม้ที่ ผิด
กฎหมายได้ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจํานวนลดน้อยลง  ซึ่ง ส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น อย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งจะ สามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ สมดุลเพิ ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวและ สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของ ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้ พยายามคิด
ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่ง พระองค์ท่านได้เสนอ
วิธีที ่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื ่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง  เพื ่อ ประโยชน์ 4อย่าง”
 ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ 
ปลูกไว้ทําที่อยู่อาศัยและจําหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและ สมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูก
ไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก 
ที่สุด ได้ตระหนัก ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน จึงได้จัดทําโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน ชุมชนและในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เพ ื ่ อส ่ ง เสร ิม ให ้ประชาชนในช ุมชนได ้ ร ่ วมก ันอน ุ ร ั กษ ์  ด ู แล  ร ั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคีและสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม
ในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จํานวน ๙ 
หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆท้ังไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอกและพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เป็นต้น  
 4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนากลาง จํานวน  ๙   หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง โดยบูรณา 
การร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 
 4.3 ผู ้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ผู้นําชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน 
ประธานกลุ ่มผู ้สูงอายุ ประธานอสม . ประธานกลุ ่มสตรี ฯลฯ กลุ ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
หน่วยงานต่าง ๆ   ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น 



 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางและแหล่งน้ำ คูคลอง ใน เขต
ตําบลนากลาง 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุ่มรวม
ทุกหมู่บ้าน) 
 6.2 ระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรม 
 6.3 ติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ํา คูคลอง ทํา ความ
สะอาดถนน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ  ในชุมชนและในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ 
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน อ่ืนๆ 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู ่บ ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที ่ประสบความสําเร ็จในการอนุร ักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เกดิสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม แนว
พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้
พระราชทานแนว ทางการดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ  นําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้น ให้ผลการ
ดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และ
ขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สําหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอัน เนื่องมาจาก
พระราชดําริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยเฉพาะ ประชาชนในชนบท
ที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้า เป็นขั้นตอน
ตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพึ ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้  และเทคนิควิชาการ สมัยใหม่ที่เหมาะสม 
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของ
ชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของ เกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดย
ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมี 
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาประยุกต์เผยแพร่ 
ให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในอาชีพให้กับคนยากจนในเขตพ้ืนที่องการบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 3.3 สามารถนําความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 3.4 สามารถนําผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่นตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้กับผู้ร่วมโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
 6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 



 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
 10.4 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง 
 10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 

1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณธรรม 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลิน ใน
กระแสค่านิยมโลกตะวันตกละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดําเนิน
ชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทําให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต ที่เกิดขึ้นได้ 
จึงมีแนวโน้มในการ ดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหา
ด้วยการพ่ึงยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็น อนาคตของชาติเป็น
กลุ่มคนที่มีพลังอันสําคัญ ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชน
กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือ สร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับ
จะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลัง ขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และ ศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชน มี
จริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม โครงการอบรม “พัฒนาผู้เรียนสู่คุณธรรม” เป็น
โครงการที ่ช ่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝัง จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลัก
พระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ให้มีทักษะใน การดําเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มีความสุข” 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้จัดทําโครงการอบรม “พัฒนาผู้เรียนสู่คุณธรรม” เพื่อให้เด็ก และ
เยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออก ทาง
กิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคล ใน สังคม 
ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิตให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิต และสุขภาพจิต 
และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่ เกี่ยวข้ อง รู้วิธีการ
ปอ้งกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่าง รู้เท่าทันโลก นําพาชีวิต
สู่ความสําเร็จเพ่ือ เกือ้กูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื ่อให้ผู ้ เข้าร ่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด 
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
 3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 



 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนากลาง 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 โรงเรียนบ้านนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านนากลาง 
 6.2 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 2๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลางและโรงเรียนบ้านนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แก่เด็ก 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก 
ตะวันตก ละทิ้ง คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาด 
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทําให้ ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี 
แนวโน้มในการดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียด  จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหา ด้วย
การพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของ ชาติ เป็น
กลุ่มคนที่มีพลังอันสําคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนา ประเทศชาติใน
อนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้  เด็ก และเยาวชน 
กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และ ส่งเสริมให้เป็นคนที่มี 
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะ ช่วยสร้างให้พวกเขา
ตระหนักถึง คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม 
แต่กลับจะเป็นผู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลัง ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ 
เพื่อความเจริญก้าวหน้าและ มั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และ ศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมี
จริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการ ดําเนินชีวิตที่เหมาะสม งาน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการ 
“เข้าค่ายพุทธบุตร” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการ พัฒนาและปลูกฝังจิตสํานึกจริยธรรม คุณธรรม 
และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการ ประพฤติตนที ่ด ีให้มีทักษะในการดําเนินชีวิต
ชีวิตประจําวัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและ นํา
หลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็น แบบอย่างที่ดีในสังคม 
 3.3  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 3.4 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสํานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ รับผิดชอบ 
ต่อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กนักเรียนโรงเรียนนากลางและโรงเรียนบ้านนาใหญ่ 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 โรงเรียนนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนนากลาง 
 6.2 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม 



 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลางและโรงเรียนบ้านนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตและนํา 
หลักธรรมไปปฏิบัติใน ชีวิตประจําวัน 
 10.2 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น แบบอย่าง
ที่ดีในสังคม 
 10.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม 
 10.4 ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสํานึกที ่ดี มีคุณธรรม มีความซื ่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 



 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม“ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบัน ท่ีใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ ความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพื่อให้
ประเทศไทยมีศักดิ ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย  กําหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับ การประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู ่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทาง ทุจริตปร ะพฤติมิชอบ โดยได้ กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 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) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ 
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก หนึ่ง
ในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ กิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ ยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม เจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา บริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็น
ตามกรอบกฎหมายกําหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น 



 

 
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหาที่ได้สร้างความ ขม
ขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรม  จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ของ
คนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็ สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกันเพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีจํานวน
มากและมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่ คนทํางานในท้องถิ่นอาจ
ต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่ คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้
อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการ อื่นและมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่ เศษผงธุลีของความเสียหายที่
เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ ป้องกันการทุจริต
ขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย การ
จัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวขอ้ง 
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 



 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
 - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 -  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี  จํานวน  1 เล่ม 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ บุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 – ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เป็นบุคลากร ที่
มีความสําคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของอบต .ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้ เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อง เริ่มมาจากบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และมี
มาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้ มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตําบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วน ร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ    ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี ่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล และประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม ของ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทํางานมีความโปร่งใส และ ตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ ตรวจสอบ
ได ้
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพื ่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มี 
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน 

http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652026
http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652026
http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652026


 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 มาตรการ 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง / 
เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 25๕๘ 
 6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของอบต. จํานวน 1 มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ไม่น้อยกว่า 90 % 
 - บุคลากรของอบต.มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่าระดับ 3 
 - การบริหารงานบุคคลของอบต.มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วน
ตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ อบต.นั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไป รวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มี
การกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก 
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การ บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติ มิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอํานาจ หน้าที่ของอบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 
ที่กําหนดให้การบริหารราชการ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552 มาตรา 59 ท่ีกําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ใน
การสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของอบต. มาตรา 60 กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ควบคุม
และรับผิดชอบใน การบริหารกิจการของอบต. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างของอบต. 
มาตรา 60 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ทีไ่ด้รับแต่งตัง้ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้ มาตรา 60/1 กําหนดให้
ปลัด องคก์ารบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างอบต. จากนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของอบต ให้เป็นไปตามนโยบายและอํานาจหน้าที่อื ่นตามที่มี 
กฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ 
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมือง
ที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไข ขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก 
จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าที่ของอบต.ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว  เป็นธรรมตอบสนอง 
ความต้องการ ของประชาชน 
 3.2  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
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 3.3  เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบใน ตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ 
หัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วน 
ตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและหัวหน้าส่วนราชการ และ
ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งปฏิบัติราชการแทน 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
 - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ 
บริหารงาน ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการ การให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู ้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ 
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ 
หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง การ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของ
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
 พนักงานส่วนตําบลนากลาง 

5. สถานที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตําบลนากลาง โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง โดย 
ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางประธานกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและ 
หวัหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตําบลนากลาง เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู ้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ 
คําปรึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตําบลนากลาง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่ คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ ประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนากลางเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน ตําบลจังหวัดนครราชสีมา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ช่วงระยะเวลา มีนาคม – เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปีงบประมาณ 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 



 

 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง 
เคร่งครัด 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง 
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมี กิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็น
ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ หนังสือ
ที่เก่ียวขอ้ง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 

5. สถานที่ดําเนินการ  

 กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน  แยกประเภทรายจ่าย ตาม
งบประมาณ ที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน) 

8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ สั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร
ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ ประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข เพ่ิมเตมิและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

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

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 ผู้อํานวยการกองคลัง งานการพัสดุและทรัพย์สิน 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. สถานที่ดําเนินการ   องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของงบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบขอ้มูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด ความ
คุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ 
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ การ
จัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก่ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 ที่กําหนดให้
การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ กําหนดให้การจัดซ้ือ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์ และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะ ได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลางเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ 
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ จัดซื้อ – จัดจ้างของทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม 
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ 
ดําเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน  4  ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจาย เสียง
ประจําหมู่บ้าน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ – จัดจ้างอําเภอสูงเนิน 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง หมู่ที่ ๑ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง และศูนย์ ข้อมูล
ข่าวสารอําเภอสูงเนิน



 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 สนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ – จัดจ้างประจําอําเภอสูงเนิน และรวบรวม
ข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
นากลาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ และศูนย์ ข้อมูล
ข่าวสารอําเภอสูงเนิน เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่ จัดซื้อ - 
จัดจ้างทั้งหมด 
 - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบไดทุ้กข้ันตอน 
 – สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 



 

 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ แก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ด ีบริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัต ิอนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่ และ
ภารกิจของ อบต. ติดตามความคืบหน้าและแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการ ปรับ
ระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่อ
งาน ระบบการรับเงินและกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน เพื่อให้บริการ ตามลําดับ จัด
สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ ประชาชน ให้ได้รับ
ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัตินอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ยังบริหารจัดการ
บริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง   17 
ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ำ, ด้านน้ำเพ่ือการบริโภค, ด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้าน การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว , ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการ สาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
(การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและ วัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ต้ังแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชน ได้รับ ความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็น
มาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่ เลือก
ปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือก 
ปฏิบัติ 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 



 

6. วิธีดําเนินการโครงการ 
 6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่ เลือก
ปฏิบัติ ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ ระบายน้ำ, 
ด้านน้ำเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม ผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม อาชีพ, ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ด้านศึกษา และด้านการ จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกําจัด ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิด การจัดการน้ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ ไม่
เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม 
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทั้งที่เป็น หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร ส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน และข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย กําหนดให้เป็นหน้าที ่
ขององค์การบริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน โดยคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณการ จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จาก
ภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะผู้
ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
มากน้อยเพียงใดการให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการ ผู้รับบริการหรือไม ่การท่ีจะทราบถึงความ
พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไข เพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตําบลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี ประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ ตอบสนองความต้องการ 
โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มา ขอรับบริการสาธารณะจาก
องค์การบริหารส่วนตําบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น อีกท้ังเพ่ือ
เป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชน เกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมี
โครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง 
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต จังหวัด
หรือนอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ครั้ง ต่อปี 



 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
    6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการและดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่ 
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
    6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตามรูปแบบที ่
กําหนด  

6.3  สรุปประมวลผลการสํารวจความพงึพอใจแจ้งให้องคก์ารบริหารส่วนตําบลทราบ 
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ จ้างสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ 30,๐๐๐ บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง
จํานวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วน
ตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ .ศ. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง 
ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงาน ต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค อัน เนื่องมาจากภารกิจและผู้มา
ขอรับบริการเป็นจํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิด
ความล่าช้าไม่เป็นธรรมและการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็น ช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู ้มาขอรับบริการ และผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การ ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
มาตรา 6  ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิด
ความจําเป็นและประชาชนได้รับการอํานวย ความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี ้ตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ได้มุ ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ 
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน –  หลัง เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการ 
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อ 
ราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้ มารับ
บริการ 
 3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ ของ
ประชาชน 
 3.3  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรบับริการ 
 3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือ กระทํา
การประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 



 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบในการดูแลกํากับการให้บริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทางกําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
 6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ 
ตามลําดับคิว 
 6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนํามา ปรับปรุง 
แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคณุภาพ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
 - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้ให้ 
ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นใน 
พื ้นที ่มากที ่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลัก เสมอ
ภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยก ด้านเพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพ หรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ สอดคล้อง
กับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  พ.ศ. 2546 ที่ได้
กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ บริการจากรัฐและการ
ปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงมีการนํา 
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ 
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ 
ให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง พอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม โปร่งใส
ยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี ความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการร้อยละ 80 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดให้มีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น  
 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี 
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 



 

 
 
พิการ 

6.4 จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสําหรับผู้ 
 
6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
6.6 มีการนําระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ ์(Scorecard Smart Box) มา 

ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA) 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหนว่ยงานในองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 



 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี 

 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการ
รับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้ สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการ
ที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น  เพื่อให้การ ประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่าง
น้อยมีผลการประเมินไม่ตำ่กว่าปีที่ผ่านมา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุง กระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการ 
ทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร 
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลางให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าทีข่ององคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ ราชการ
ใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 



 

5. สถานที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง ขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ ผู้บังคับบัญชาสามารถ
มอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน ที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่ วนตําบล หรือปลัดองค์การบริหาร ส่วน
ตําบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ให้
ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา ปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกหนว่ยงานในองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้ร ับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ 
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3  การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลางเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ ้นและทําให้ 
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น กฎหมาย
ที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร ราชการต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ คุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ ดําเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการ ประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกใน การตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ 
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน 
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ แก้ไข
กระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมา รับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้ เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางให้กับประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ได ้
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคต ิวิธีคิด วิธีการทาํงานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน 
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล การ
ดําเนินงานได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางและผู ้ที ่มาติดต่อราชการกับองค์การบร ิหาร
ส่วนตำาบลนากลาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง



 

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 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน 
บริการ 
  6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ 
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนําจุดบกพร่องใน การ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา ติดต่อ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ 
ดําเนินงานได ้



 

 2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ การ
ดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็ เพื่อ
เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/ มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึง ความสําคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ เหมาะสม เพ่ือให้
การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที ่การ 
บริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี ประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ งานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่ กฎหมาย
กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. กลุ้มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ดําเนินการ  องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด 
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ 
หวัหน้าส่วนราชการทุกส่วน ทีไ่ด้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความสะดวก 
และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 
2552 มาตรา 60 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ไว้หลายเรื่อง หลาย
ประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เอาไว้ การที่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียวก็อาจทําให้เกิดช่องว่างใน การประพฤติมิชอบ
ในขั้นตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีอ่าจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึง
ได้กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหาร ส่วนตําบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลได้ปฏิบัติราชการแทนนายก องค์การบริหารส่วนตําบล 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมือง
ที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
พิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การ บริหาร
ส่วนตําบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติม
ดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เก่ียวข้องกับสิทธิ หน้าที ่และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะ ใช้ อํานาจอยูกั่บ
นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็น ช่องว่างที่ทําให้
เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เป็นไปอย่างรอบคอบ 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คําสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร 
พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 เสนอคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในการใช้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 



 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง 
ที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ .ศ. 2537 แก้ไข เพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทํา
อีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารบับริการติดต่อกับหน่วยงาน ต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไป
รวมอยู่กับฝ่ายบริหารไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ใน การสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้ การบริการเกิดความ ล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที ่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข เพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 มาตรา 60 ที่กําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความ ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 60 ที่กําหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และ อนุมัติ เก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  กําหนดใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคก์ารบริหาร
ส่วนตําบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีอํานาจ มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง
หรือ การปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล กําหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็น 
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วน 
ตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และมี 
อํานาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายกําหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายประกอบกับ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมาดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มี
ความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี มาตรการ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น 



 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ หัวหน้า
ส่วนราชการ จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ หัวหน้าส่วนราชการ 
ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ 
สั่งการ 
 6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
- มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวขอ้งปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 



 
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทํา ให้
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ ทุจริตทุก
ระดับทุกภาค ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน สังคม สร้าง
แบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่ คนดี เหล่านั้นให้
ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการ สร้างสังคมแห่งความดี 
อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา สังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอัน เป็น กุศโลบาย 
หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแหง่ความดีมากยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกยอ่งเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ 
ประจักษ์ผ่าน ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน 
ตําบลนากลาง สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 



 
 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน 
กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคัญ ใน
การพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนว ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ ส่วนรวม ถือ
ว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตําบลนากลาง ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือ
เต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลางอย่างสม่ําเสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการ ต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตําบล
นากลาง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคล ผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนากลางที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็น บุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ บริหารส่วนตําบลพิปูน มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู  
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร ส่วน
ตําบลนากลาง 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต 
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
นากลาง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 - ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 



 
 

 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์ การ
พิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ 
คัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1. ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน กิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 10.2.  ประชาชน หนว่ยงาน องค์กรในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง มีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชู และ 
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 



 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี ส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเป็น ประโยชน์
แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ร่วม เป็นแกนนําใน
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผู้ท่ีได้รับ การคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชู
เกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวัน ผู้สูงอายุในทกุปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจให้
ประชาชนมีความมุง่มั่น ช่วยเหลือสังคมและเป็นแบบอย่าง ต่อบุคคลอ่ืนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1.เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน รว่มสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้าน 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
5. สถานที่ดําเนินการ    องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
ประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 



 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนนิการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีใน การ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง ข้อเท็จจริง
ของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของ ระดับบุคคล 
หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่ เอ้ือให้เกิดการ
ทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ วัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่ง
ที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้ เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อ
สังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ กําหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ บ้านเมอืงที่ดีขึ้น เพ่ือเป็น
การพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานให้
สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1.เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร กิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 3.2.เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3.เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ดําเนินการ   องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1.จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่ มี
ดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทกุส่วนราชการถือปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 



 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า การ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความ 
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทัง้นี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่าเพ่ือประโยชน์ในการ ปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติ ราชการโดย
วิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดองคก์ารบริหารส่วนตําบลนา
กลาง จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี การลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วน ตําบลและหัวหน้าสํานัก ปลัด/
ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการ ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง เป็นไป อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ 
ประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ 
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖5 
 3.4  เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ ปฏิบัติ 
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผล 
 การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วน 
ตําบลนากลางได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทํา ข้อตกลงการ 
ปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสมัฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดย
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การ 



 
 

 
บริหารส่วนตําบล และปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกัน 
พิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตล่ะมิต ิดังนี้ 
 1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
 3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
 4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง ต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
  - ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ 
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ 
ข้อมูลเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน การ
กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดทีกํ่าหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ ปฏิบัติ
ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล สัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 
๖.การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 



 
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ หน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ ดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ตาม อํานาจหน้าที่ท่ี
กําหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมอืงท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและ สุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงมีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน จากหน่วยงาน ภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ดําเนินการ  องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดแูลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 -  การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ 
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 



 
 

2.5.3 ดําเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา 
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การ
ดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน ของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการใน
กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ดําเนินการ  องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2  จัดทําคูมื่อดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลนากลาง ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน 
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ตามคู่มือ 
ดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
กับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 



 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การ
ทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤตมิิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ ให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหาร ราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น นโยบายสําคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน จึงได้จัดทํามาตรการการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนากลาง ว่าปฏิบัติราชการ ตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ
ช่องทางการร้องเรียนแนว ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้
เจ้าหน้าทีก่ระทําการ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากร ทาง
การศึกษาในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล บุคลากรทางการ ศึกษา
ในองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 



 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า 
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤตมิิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ โดย
มิชอบ 
 6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา ช่อง
ทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจ แก่ผู้ให้
ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 
 - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าทีท่ี่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ 
 - ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ 



 
 

 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ ประชาชนได้มี ส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
3.1.1 จัดใหมี้ศูนยข้์อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ให้มีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการ ของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น 
เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้มีสถานที่
สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ บริหารส่วนตําบล
นากลาง ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง โดยมีงานศูนย์บริการ ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ งานธุรการเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือ ประชาชนจะ
ได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมือง 
ได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลนากลาง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ  ณ  ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 



 
 

 
 6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการที่กําหนด 
 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 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จํานวนของประชาชนที่มาใช้บริการ 



 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม“การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ 
ว่าภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และเพ่ือให้ เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วน ร่วมสามารถ
ตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและ การ
รับรองสําเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางขึ้น 
 2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จําหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง 
 4.2 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕5 จํานวน 1 
ชุด 
 4.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา 
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จํานวน 1 ฉบับ 4.4 แบบคําร้องขอตรวจดู
ข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๕๕ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณา
อนุมัติ 



 
 

 
 6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ ต่อ
ผู้บริหารเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
8. งบประมาณดําเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ณ ที่ทําการองค์การ 
บริหารส่วนตําบลนากลาง 
 2.มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 



 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ 
บริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานที่ 
จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน การ
ทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน การ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง ความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
นากลาง ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงได้ จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน ตําบลและ
ตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส 
และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตําบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ โปร่งใสใน
การทํางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 
2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ผู้เข้าร่วมอบรม จํานวน 50 คน (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 
40 คน) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
5. พื้นที่ดําเนินการ  องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 



 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้ หน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่สําคัญและ หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตาม ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลพิปูนได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่และเข้าถงึได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 - แผนการดําเนินงาน   - แผนอัตรากําลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน  - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 



 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ 
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกัน มิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขอ ภาครัฐเพ่ือ 
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้ มีความ
เข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบและกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบใน
ภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน การเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลางและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 



 
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ มีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้ หน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ สําคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม
ทุก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์
อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึง ข้อมูลตามภารกิจหลัก
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลางได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถงึข้อมูลข่าวสารไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
 - บอร์ดหน้าที่ทาํการองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่
 - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้นได้
เอง 
 - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
 - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว 
 - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
 - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มข้ีอมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 - รายการ TV 
 - รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 



 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ 
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการ 
ดําเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ 
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปู พื้นฐาน สร้างความ 
น่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ให้สามารถมองเห็นภาพหรือ 
เห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน 
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล จึงจําเป็นต้องพิจารณา ในการ
เลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนที่ ต่างกันเป็น
สิ่งสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตาม ภารกิจ บทบาท 
หน้าที่ อย่างโปร่งใส และยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่าน ทาง
สื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 3.4 เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 3.5 เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่นให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 3.6 เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบล สื่อมวลชนและ 
ประชาชน 
4. กลุ้มเป้าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ให้แก่ประชาชน โดยทั่วไป
อย่างกว้างขวาง 
 4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพ่ือรวบรวมภารกิจการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 4.3 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตําบล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
 4.6 จัดทําคู่มือสําหรับประชาชน 
 4.7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 



 
 

 
 4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
 4.9 จัดทําของที่ระลึก 
 4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
 4.11  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.13 จัดทํา spot 4.14 เสียงตามสาย 4.15 อ่ืนๆ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ดําเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการร่วมนําเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน 
ตําบล 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ซึ่งออกแบบโดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางเป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลและมีความพึงพอใจใน สื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 



 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ ประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าท่ีของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ 
กระบวนการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี 
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน  ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน ภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นของประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ได้ดําเนินการจัดโครงการประชุม ประชาคมแผน
แม่บทชุมชน ประจําปีงบประมาณ 25๖๑ เพื่อนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลนากลาง ประจําปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5 รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้จัดให้มีโครงการ ประชุมประชาคมแผนแม่บท
ชุมชนประจําปี ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1.เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชน / หมู่บ้าน
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2.เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน/หมู่บ้าน 
 3.3.เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน/หมู่บ้าน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ องคก์าร
บริหารส่วนตําบล 
 3.4.เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3.5.เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ 
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 3.6.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน/หมู่บ้านและจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๙ หมู่บ้าน ในเขต องค์การ
บริหารส่วนตําบลนากลาง สําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน/ หมู่บ้าน เพ่ือ
นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 



 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 6.3 ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ 
 6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชน/หมู่บ้านและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน/หมู่บ้าน 
 6.8 จัดทําแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือส่งให้กองวิชาการฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.9 ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน  และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน/หมู่บ้าน จํานวน ๙ 
หมู่บ้าน ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 15,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน/หมู่บ้าน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหาร ส่วน
ตําบล 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง  เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย ให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็น การอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ 
นํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ทาํการองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 3.3 เพอเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชนในพื้นท่ี 
4. กลุ้มเป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วน ได้
เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ ประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ มีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. พื้นที่ดําเนินการ  องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 ๖.1   จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๖.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๖.3  นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็น และ
เร่งด่วน 
 ๖.4  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชอ่งทางร้องทุกข์/ 
ร้องเรียน ดังนี้ 
 ๗.1 ที่ทาํการองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 ๗.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๙๓๘๘๒๓   ทางโทรสารหมายเลข 0๔๔–๙๓๘๘๒๓ 
 ๗.3 ทางเว็บไซต ์
 ๗.4 ทางไปรษณีย์ 



 
 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี ส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 ๑๐.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๑๐.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 



 
 

3.2.2 มีชอ่งทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางเคลื่อนที่ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้ มี
การบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสําคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นการ
ให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทําโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางเคลื่อนที่ เพ่ือสํารวจความ ต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงาน
ด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่
ประชาชนหรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให้ประชาชน เดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการ
ประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ท่ีทําการองค์การบริหาร ส่วน
ตําบลนากลาง  ซ่ึงอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง หรือ
นํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชนใน 
พ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน หมุนเวียน
ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลนากลางออกเคลื่อนท่ีร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา 
ชุมชน ในเขตหมู่ท่ี  ๑ – ๙   ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1  จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 6.2  จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 6.3  ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการแก่ 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางทั้งหมด 
 6.4 กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
 6.5 ประสานงานกับทุกส่วนงาน 



 
 

 6.6 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
 6.7 นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
 6.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดออกให้องค์การบริหารส่วนตําบลนากลางเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา 
ชุมชน ในเดือนมีนาคมของทุกปี 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ซึง่ได้เข้าร่วม 
โครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน ตําบล
นากลางอย่างทั่วถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชน/หมู่บ้าน ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง มีโอกาสได้แสดงความ 
คิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลางร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลนากลางและความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 



 
 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ ได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุก ครั้ง
จะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ แล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา 
ปฏิบัติ 
 3.3  เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค 
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการดําเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 



 
 

๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตําบล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การ บริหารส่วน
ตําบลนากลาง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลางและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี 
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลางให้ 
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จํานวน  ๑๐  คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ  องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ   จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง บางตําแหน่งในปัจจุบัน 
จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง  2 ปี  ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลจึงต้องดําเนินการ 
คัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ บริหาร
ส่วนตําบลนากลาง แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายในระเบียบกําหนดเพ่ือให้เป็นไปตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และ แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ตําบล เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถื่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เพ่ือ 
ใช้เป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ตามความต้องการของประชาคมและชุมชน/หมู่บ้านในเขต 
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการตอ่ต้านการทุจริต 



 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง ใหม่
และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอํานาจองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้จัดทําโครงการ ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือ 
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟัง ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ อีกทางหนึ่ง ด้วย 
4. เป้าหมาย 
 ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์ประจํา ตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
5. พื้นที่ดําเนินการ  องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะทํางาน 
 6.3  วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที ่การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม 
 6.4  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 6.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  5 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินโครงการ   จํานวน  1๕,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง 
ความสําคัญของการกระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหาร ราชการ
ส่วนท้องถิ่น 



 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
สําคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย ตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ บริหารจัดการเอง
กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชน เปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิมและวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง สามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ ประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความ ต้องการของ
ชุมชนในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนใน การ
พัฒนาอย่างมเีป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ กําหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. กลุ้มเป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ  องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม 
สายในหมู่บ้าน 
 6.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ 
 6.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑5,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง 
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ ร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ ลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 



 
 

3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามทองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
นากลาง  อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลางได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับ
มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. กลุ้มเป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้าน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1  ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลนา
กลางอย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลางได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางใน 
หลายๆ สว่น เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น 
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น 
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 6.2  มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มคีวามรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ ทํา
ความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ   ดําเนินการทกุปีงบประมาณ 
8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหาร สว่น
ตําบลนากลาง 
 10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ 
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 



 
 

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมอืงที่ดีขององคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ หมวด 
5 และ หมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลางให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้ สอดคล้องกับ
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ หมวด 5 และ
หมวด 7  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ 
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลนากลาง 
4. กลุ้มเป้าหมาย 
 ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล 
5. พื้นที่ดําเนินการ   องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการโครงการ 
 6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 6.2  ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  5 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานของ องคก์าร
บริหารส่วนตําบลนากลาง หรือ โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้องค์การบริหาร ส่วนตําบล
นากลางมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 



 
 

 มิติที ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้มีการ
จัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดเป็นประจําทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางทราบ ตามแบบ
ที่ระเบียบฯ กําหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดิน
ตามกําหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   ส่วนราชการทุกหนว่ยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ   ส่วนราชการทุกหนว่ยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน 
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ จัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงาน ให้ผู้กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖5 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 



 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุง หรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ ดูแล 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ เป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ เสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่ กระทรวงการคลังประกาศ
ให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์
ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่
ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ 
ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิด ความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้งนี ้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่ และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย
การปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่
มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ ควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กําหนด กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลางขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย ด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ 
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 



 
 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ ตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที/่ระยะเวลาดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง / 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – 25๖5) 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 9.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
 9.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วาง 
ไว 
 9.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวขอ้งกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 



 
 

4.2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร ราชการตาม ช่องทางที่
สามารถดําเนินการได ้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ บรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง มักจะ
กําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน ในองคก์ร
หรอืหนว่ยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบลนา
กลาง จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลางเป็นไป อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ 
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอน ย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ บรรจุ
แต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลางได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่าง เคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มกีารประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการติดประกาศ 
 – มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 



 
 

 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง 
ประชาชน เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน 
วันที่องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง รบัมต ิคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ เลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลางได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน 
ตําแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ภายในตําบลทราบโดยการติดประกาศ และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคณุสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/ การ
เลื่อนตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน  หรือตรวจสอบการ ดําเนินการ
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลางจะออกคําสั่ง 
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน วันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ ที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้ บุคลากร
ทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ เลื่อน
ขั้น เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา การ
เลื่อนขั้น เงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 



 
 

 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล การ
ประเมินที่ ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามมติคณะกรรมการ 
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณา จาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง เปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 



 
 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ- จ่ายเงิน การ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ 
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ 
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้อง ทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการ ที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง  มี 
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ ทํางาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความถูกต้อง
ได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปี 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพ่ือ นําเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖5 และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 



 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที ่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย จึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็น รายจ่าย 
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บ ค่าธรรมเนียม 
ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมี กระบวนการขั้นตอน
ที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้
ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้การรับ จ่ายเงินและการใช้ ประโยชน์ทรัพย์สิน เกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
4. พื้นที่ดําเนินการ  องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
5. วิธีการดําเนินการ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น 
กรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตําบลพิปูน ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
7. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
9. ตัวช้ีวัด 
 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 
10. ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ทําให้เกิด
ความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 



 
 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม 
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช 
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการ กําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่าน ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วน ตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความ คิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด จากการปฏิบัติจริง 
ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น 
เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ พัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลนากลาง 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ให้เกิด 
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4. กลุ้มเป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี ผู้แทนชุมชน
เข้าร่วมเป็น กรรมการ แตอ่งค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า 



 
 

 
ร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหาก เกิดความ
เสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ และ
ตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง ละเอียด
และถูกต้อง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม ตรวจสอบและ
ไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 



 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไขและ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น แนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ รอบคอบ 
ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มัก
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ หรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ ์เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้อง
เสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นากลาง เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตาม มาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ 
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้
จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน 
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



 
 

 3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง มีความรู้ความเข้าใจในแนว ทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง จํานวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
จํานวน ๙ คน รวม ๑๓ คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานท่ีให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการ อบรม 
 6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 3๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 10.2 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น 
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการ ที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 10.4 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ 
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ ภารกิจและ
การจัดบริการให้แก่ชุมชน จึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง สําคัญประการ
หนึ่งที่องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลางได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ ด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็น ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้มีการจัดส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และสามารถนํามาพัฒนาองค์กร พัฒนา ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ 
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จํานวน ๑๓ คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและ 
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา แล้วแต่
กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง สมาชิก
สภาทอ้งถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน ที่รับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ ประธานสภา 
โดยผ่านองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน เสนอ
นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลางทราบ 



 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 จํานวน 1๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จํานวน ๑๓  ราย ได้รบัการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงาน 



 
 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม กระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก สําคัญ
ที่ใช้ สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหาร ปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ เป็นอิสระส่วนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปโดย ความเรียบร้อยและถูกต้อง 
เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบล มีบรรยากาศการทํางานแบบมี
ส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองคก์ร สามารถนําไปสู่ ความโปร่งใสในองค์กรและลดการ
ทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย ตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้ การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากข้ึน 
4. กลุ้มเป้าหมาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง จํานวน ๑๓ คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีการดําเนินงาน 
 6.1 จัดทําคูมื่อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด จ้าง
โครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 



 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย 
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท และ
ต้องทําหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี กระบวนการ
สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ไข ปัญหาภายใน
ตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภา กับฝ่ายบริหาร และ
ที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนากลาง เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงาน จึงได้
ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ บริหารงาน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการ มี
ส่วนร่วมในการทํางาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. กลุ้มเป้าหมาย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง  จํานวน ๑๓ คน 
5. พื้นที่ดําเนินงาน  องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง  เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานใน 
เรื่องต่างๆ เช่น 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด จํานวน ๒ คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จํานวน ๔ คน 
 - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน 2 คน 
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับ ความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ   5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ    ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ผลลัพธ์  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนเกิดทัศนคติท่ีดี 



 
 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ ต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวงัการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากจําเป็นที่ทุก ภาค
ส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ 
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวังป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ ตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ  จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 



 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552 มาตรา 60 กําหนดให้องคก์ารบริหารส่วนตําบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเปน็ไปเพ่ือประโยชน์สุขของ 
ประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราช กฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และ การพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น จนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี ความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป ในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การ
มีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง ใน การร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ รว่มทําร่วม
รับผิดชอบ และรว่มตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัป ชันในท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้จัดทํามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน ของเครือข่าย
ด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือรว่มใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบนากลาง 
4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน ตําบลนา
กลางเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
5. สถานที่ดําเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 



 
 

6. วิธีดําเนินงาน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ 
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
 2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ ใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน ตําบล
นากลางในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน การทุจริต 
 4.  ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ 
ทุจริต 
 5. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลนากลางกับบุคคล องค์กร ส่วน 
ราชการ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖5) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ทําให้เกิดความร่วมมือรว่มใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลนากลาง 


