
 

  



คำนำ 

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือ

ยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้อง

กับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 

2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย  นำหลัก

ธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรม และความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาล

ตำบลทุ่งเสลี่ยมจึงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม  และความโปร่งใส 

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้น เพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส อันจะ

นำไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ” 
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สวนที่ 1 

บทนำ 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร 

ลำดับ
ที ่

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ  
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 การบริหารงานของ
หนวยงาน และการ 
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

1. ผบูริหารดำเนินการตาม 
นโยบายของตนเอง 
แทรกแซงการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาที่ ซึ่งอาจขัดตอ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
2. บุคลากรของหนวยงาน 
ปฏิบัติตามนโยบายของผู 
บริหารโดยไมมีกฎระเบียบ
รองรับ  
3. บุคลากรของหนวยงาน 
ไมใหความสำคัญกับการ 
ปฏิบัติงาน เอางานสวนตัว 
มาทำที่ทำงาน ขาดความ 
รับผิดชอบตอกาปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการสงเสริมการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปองกัน
การ ทุจริต  
2. มาตรการแสดงเจตนารมณใน
การนำหลักคุณธรรมมาใชในการ 
บริหารงานของผูบริหารดวยการ
จัดทำ แผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต เพ่ือยกระดับคุณ ธรรมและ
ความ โปรงใส  
3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับ 
คุณธรรมและความโปรงใส  
4. โครงการพัฒนาความรูดาน 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
กับ การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร
ของหนวยงานผูบริหารและสมาชิก
สภา ทองถิ่น  
5. มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงาน 
ตามประมวลจริยธรรมขององคการ 
บริหารสวนตำบลนายางกลัก 
6. โครงการเสริมสรางคานิยมตอ 
ตานการทุจริต  
7. มาตรการประเมินความคุมคา  
ในการบริหารงานของหนวยงาน 
 
 



ลำดับ
ที ่

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ  
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

2 การบริหารงานบุคคล การบรรจุแตงตั้งโยกยาย 
โอนเลื่อนตำแหนง/เงินเดือน
และการมอบหมายงานที่ไม
เปนธรรมเอาแตพวกพอง 
หรือมีการเรียกรับเงินเพ่ือให
ไดรับการแตงตั้งหรือเลื่อนตำ
แหนง 

ปานกลาง (1) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิ
บาล” 
(2) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ” 
(3) โครงการจัดทำคู่มือสำหรับ
ประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(4) มาตรการ “มอบหมายอำนาจ
ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายางกลัก” 
(5) มาตรการการออกคำสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารสวนตำบล ปลัดฯและ
หัวหน้าส่วนราชการ 

3 การบริหารการเงิน 
งบประมาณการจัดซื้อ
จัดจาง การบริหาร
พัสดุและการใชประโย
ชนทรัพยสิน ของทาง
ราชการ 

1 . การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด  
จางการจัดหาพัสดุไมเปน ไป 
ตามระเบียบที่เก่ียวของ หรือ
ไมเปนไปตามวัตถุประสงค 
หรือใชเงินไมเกิดประโยชน
กับราชการ 
 
 
2.นำทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชประโยชนสวน 
ตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

1) กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift Policy) 
(2) โครงการประเมินความพึงพอใจ
การปฏิบัติงานของ อบต. 
(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
(4) กิจกรรม “ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 
(5) กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี” 
(6) โครงการเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ 
 
 



ลำดับ
ที ่

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

มาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

4 การใหบริการ
สาธารณะ/ บริการ
ประชาชน 

1. ไมใหบริการแกประชาชน 
ตามลำดับอันเนื่องมาจาก 
ความสัมพันธสวนตัวหรือ 
การใหสิทธิพิเศษแกคนบาง 
กลมุ หรือมีการติดสินบน 
เพ่ือใหไดคิวเร็วขึ้น  
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ  
จากผูขอรับบริการ 
นอกเหนือจากคาธรรมเนียม 
ปกติเพ่ือแลกกับการ ให
บริการ หรือการพิจารณา 
อนุมัติอนุญาติ  
3. ใหบริการไมเปนไปตาม 
มาตรฐาน เชน ใชเวลา ให
บริการนานกวาที่กำหนด ไว 

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy  
2. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม
การ ใหบริการอยางเทาเทียมกัน  
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการให
บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล  
4. โครงการพัฒนาระบบการให
บริการ ประชาชนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Service)  
5. มาตรการจัดใหมีระบบและชอง
ทางการ รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต ของหนวยงาน 

 

2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดใหรัฐ พึงจัดใหมี 
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการ
จัดทำแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดย
มียุทธศาสตรชาติ20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ที่จะเปนแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 กลาวคือ 
“ประเทศไทยมีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ 
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การตอตานการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ กำหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
กำหนด ตัวชี ้ว ัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 



คะแนน) เพื่อใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหน
วยงาน ที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกำหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน และ
หนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป  

องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนน
ดัชนี การรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจำป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทย 
ได 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยใูนอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากป 2563 ยอมสะทอน ให
เห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติ ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 7,850 แหง ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงาน
ของรัฐ ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ งเนนกา
รกระจายอำนาจจากสวนกลาง ลงสูทองถิ ่นและเปนกลไกหนึ ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  

เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชน ในทองถิ่นถือเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาทองถิ่นซึ่งนำไปสูการพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

พัฒนาเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาว 
หน้า ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองให
ความเปน อิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

โดยยึดหลักแหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และส
งเสริม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นที่ สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปน ตาม
กรอบกฎหมายกำหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่น  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลนายางกลัก จึงใหความสำคัญกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและ
นำไปสู การปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตำบลนา
ยางกลัก (พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ที่กำหนดไว
วา ในป พ.ศ. 2570 หนวยงานที่เขารวมการประเมิน ITA ทั้งหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนขึ้น
ไป รวมทั้งประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูใน
อันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ำกวา 57 คะแนน 
           

   



3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน 
   1) เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนายางกลัก       
   2) เพื ่อยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก   รวมถึงประชาชนในพื้นท่ี 
  3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก   เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี(Good Governance)  
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก    

 5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก    
  6) ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก   
ตลอดจนประชาชน มีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิ
ชอบ     ทุกฝ่าย 
  7) องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก    มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ เจ้าที่สามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
  8) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 
  9) องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก    สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม 
  10) องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก    พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  11) สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก    
 
 
 
 
 
 
 
 



4. เป้าหมาย 
 (1) เรื่องร้องเรียนการทุจริตขององคการบริหารสวนตำบลนายางกลักลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2570  
 (2) องคการบริหารสวนตำบลนายางกลัก มีคะแนน ITA เพิ่มขึ้นและผานเกณฑการประเมิน ITA (85 
คะแนนขึ้นไป) ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไมผานเกณฑ ITA) /องคการบริหารสวนตำบลนายางกลัก ผ่านเกณฑ 
การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป ในปพ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ 
ITAแลว) 

ค่าเป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
จำนวนคดีทุจรติ
ลดลง (คำนวณจากป 

2565) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 

คะแนน ITA 85 คะแนน ขึ้นไป 85 คะแนน ขึ้นไป 85 คะแนน ขึ้นไป 85 คะแนน ขึ้นไป 85 คะแนน ขึ้นไป 
 

 
 

5. ประโยชนของการจัดทำแผน  
 (1) ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลนายางกลัก ไดแสดงเจตจำนงสุจริตตอสาธารณชน  
 (2) องคการบริหารสวนตำบลนายางกลัก  มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมีจิตสำนึกและ
ความ ตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิด
ประโยชน สุขแกประชาชนทองถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และ
แสวงหา ประโยชนโดยมิชอบ  
 (3) องคการบริหารสวนตำบลนายางกลัก มีการบริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  
 (4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตำบลนายางกลัก 
 (5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลนายางกลัก  
ที่ม ีประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 



  

 

 

ส่วนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2   

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  
มิต ิ ภารกิจ 

ตามมิติ 
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย

เหต ุงบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1กาเสริมสร้าง 
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรท้ัง
ข้าราชการ 
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจำ
ขององค์กร
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 
 

1.1.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ และการประพฤติตนตามประมวล
จริยธรรม 
(1) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
การเมืองทอ้งถิ่นฝา่ยบริหารและข้าราชการ
ของ อบต.นายางกลัก 
(2) โครงการอบรมจรยิธรรมคุณธรรมของ
ผู้บริหาร พนกังานส่วนตำบล 
(3) โครงการเสริมสร้างค่านยิมต่อต้านการ
ทุจรติ 
(4) โครงการอบรมการขับเคลื่อนการกิจศูนย์
ยุติะธรรมชุมชน (ศยช.) 
(5) โครงการจดัทำแผนภาษี 
(6) โครงการเลือกตั้ง 
(7) มาตรการ“นโยบายกำกับดแูลองคก์ารที่
ดี” 
1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกวา่ประโยชนส์่วนตนท่ีจะ
ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและคา่นยิม
ความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการ
ทุจริต 
(1) กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ 
 
(2) กิจกรรม “มอบเกยีรติบัตรยกยอ่ง เชิด
ชูเกยีรตแิกผู่้ที่ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์” 
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มิต ิ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.2 การเสริมสร้าง 

จิตสำนึกแล
ความตระหนักแก ่
ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชนส์าธารณะ 
แยกแยะผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชนส์่วนรวม 
 
 
1.2.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตามตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(1) โครงการอนรุักษ์สภาพป่าไม้พืน้ที่ตำบล 
(2) โครงการปลกูต้นไม้ตามรอยพอ่ 
1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในความซื่อสัตย์สจุริต และการ
ต่อต้านการทุจริต 
(1) กิจกรรม “มอบเกยีรติบัตรยกยอ่ง เชิด
ชูเกยีรตแิกผู่้ที่ปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์” 
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 1.3 การเสริมสร้าง 
จิตสำนึกและ
ความ 
ตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

1.3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในความซื่อสัตย์สจุริต และการ
ต่อต้านการทุจริต 
(1) โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
เยาวชน ตำบลนายางกลกั 
1.3.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม 
(1) โรงเรียนผู้สูงอาย ุ
(2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมศนูย์พฒันา
ครอบครัว 
(3) โครงการสานกจิกรรมผู้สูงวยัสายใยรกั
ครอบครัว 
(4) โครงการบำบัดทกุข ์บำรุงสุข 
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 รวม จำนวน 12 โครงการ 
จำนวน 3 กจิกรรม 

จำนวน  2  มาตรการ 
 
 

970,000 970,000 970,000 970,000 970,000  



มิต ิ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.การบริหาร
ราชการด้วย
ความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน
และการดำเนินงาน 
(1) มาตรการปรับปรุงและพฒันาศนูย์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพรข่้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 
2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงิน
งบประมาณ 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

 

  2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(1) มาตรการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ และ
กำกับติดตามการเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะ
ของ อบต.นายางกลัก 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 2.2 มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

2.2.1 การแสดงเจตนารมณใ์นการปฏบิัติ
หน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร 
 
2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
(1) กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวญั 
(No Gift Policy) 
(2) โครงการประเมนิความพงึพอใจการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
(3) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
(4) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงนิตาม
ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(5) กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซือ้จัดจ้าง
ประจำปี” 
(6) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
(7) โครงการพัฒนาระบบการให้บรกิาร
ประชาชนผ่านระบบอิเลก็ทรอนกิส์ (E-
Service) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
20,000 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
20,000 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
20,000 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
20,000 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
20,000 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 



มิต ิ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต 
(1) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกนั
การทุจริตเพือ่ยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 2.3 มาตรการ
การใชดุลยพินิจ
และใช 
อำนาจหนาที่ให
เปน็ไปตาม 
หลักการบริหาร 
กิจการบานเมือง
ท่ีดี 

2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรใน
องค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย ์สุจริต มีคุณธรรม จรยิธรรม ใช้
ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรร
มาภิบาล 
(1) มาตรการ “จัดทำขอ้ตกลงการปฏิบัติ
ราชการตามหลกัธรรมาภิบาล” 
(2) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือ
การปฏิบัติงานและระยะเวลาการ
ดำเนินการเกีย่วกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเกีย่วข้องในแต่ละขัน้ตอน 
เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือ
ข่านสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
(1) โครงการจดัทำคูม่ือสำหรับประชาชน
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนกิส ์
2) มาตรการ “มอบหมายอำนาจของ
นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลนายาง
กลัก” 
(3) มาตรการการออกคำส่ังมอบหมายของ
นายกองคก์ารบริหารสวนตำบล ปลัดฯ
และหัวหน้าสว่นราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 รวม จำนวน 4 โครงการ 
จำนวน 5 กจิกรรม 
จำนวน 6 มาตรการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  



มิต ิ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 
(1) โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
(1) กิจกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติ
ราชการของ อบต.นายางกลกั 

 
 

30,000 
 
 

 
- 

 
 

 
 

30,000 
 
 
 
- 

 

 
 

30,000 
 
 
 
- 

 

 
 

30,000 
 
 
 
- 

 

 
 

30,000 
 
 
 
- 

 

 

 3.2 การรับฟงความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเร่ือง 
รองเรียน/รอง
ทุกขของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ในการดำเนนิกิจการตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกจิการท่ี
จะมีผลกระทบต่อวามเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชน
ในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผ่านชอ่งทางท่ีหลากหลาย 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้ทราบถึงการได้รับเร่ือง ระยะเวลา 
และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(1) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรยีนของ อบต.นายางกลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 3.3 การสงเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต 
(1) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจรติ 
3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน
มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
(1) โครงการสร้าเครือข่ายภาคประชาชน
เพื่อเฝ้าระวงัการทจุริตของ อบต.นายาง
กลัก 
3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 
 
 
 
 
 

 
 

 
- 

 
 
- 
 
 
 

 

 
 

 
- 
 

 
- 
 
 
 

 

 
 

 
- 
 

 
- 
 
 
 

 

 
 

 
- 
 

 
- 
 
 
 

 

 
 

 
- 
 

 
- 
 
 
 
 

 

 รวม จำนวน 2 โครงการ 
จำนวน 2 กจิกรรม 
จำนวน 1 มาตรการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  



มิต ิ ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ดำเนินงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง 
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน 
ตามท่ี
คณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดิน 
กำหนด 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำ
ระบบตรวจสอบภายใน 
(1) โครงการจดัทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำป ประจำปงบประมาณ 
4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำ
ระบบควบคุมภายใน 
(1) กิจกรรมติดตามประเมนิผลการควบคุม
ภายใน 
4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหาร
จัดความเสี่ยงการทุจริต 
(1) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจรติของ อบต.นายางกลกั 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 4.2 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป้นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว ้
(1) โครงการอบรมกฎหมายเบ้ืองต้นของ
ชุมชน 
4.2.2 ส่งเสริมสมาชกิสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏบิัติงาน
ของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ
วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบยีบที่เกีย่วข้องได้
กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ
สมาชิกท้องถิ่น 
 

 
 

 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 

 
50,000 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 

 
50,000 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 

 
50,000 

 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 

 
50,000 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 4.3 มาตรการ
จัดการเร่ือง
ร้องเรียนการ
ทุจริต 

4.3.1 มีแนวปฏิบัตใินการดำเนนิการต่อ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัยสำหรับผู้ร้องเรียน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 รวม จำนวน 2 โครงการ 
จำนวน 2 กจิกรรม 

จำนวน  1 มาตรการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
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ส่วนที่ 3  
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ส่วนที่ 3  
มิติที่ 1 การสร้างสังคมวัฒนธรรมสุจริต  

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 สร้างสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และ การประพฤติตน

ตามประมวลจริยธรรม  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก  

ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ ่งมีความ  

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ  

มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ  

ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ 

ต่อประเทศชาติ  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม คุณธรรม ในองค์กร

เพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วน

ตำบลควนสุบรรณ เห็นถึงความสำคัญในการ พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มี

คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ ประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อใหบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ได้เพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ 

กฎหมาย ที่เก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ ่น ใหมีความพรอมในองคความรู  

เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ  

3) เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ในการ ปฏิบัติงานอยางเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิ์เสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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4. เป้าหมาย  

บุคลากร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ตำบลควนสุบรรณ  

5. พื้นที่ดำเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ  

6. วิธีดำเนินการ  

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  

2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  

4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม  

5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการดำเนินงาน  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ  

-ไม่มีงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ  

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมความรู้ดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก  

สภาท้องถิ่น ไมน่้อยกวา 2 ครั้งต่อไป  

2) บคลากร ผู้บริหาร และสมาชกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น 

แนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกวารอยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน)  

ผลลัพธ์  

องคการบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ มีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอ

บังคับ ในการปฏิบัติงานอยางเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิ์เสรีภาพของประชาชน และผู้มีสวน ได้

ส่วนเสีย (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล 

2. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

ความสำเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสำเร็จ มีความ

เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มี ทักษะต่างๆ ในการ

ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม

สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย

ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้ องค์กรนั้นๆ ด้อย

พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ 

การทำงานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ

คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ

รับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเพ่ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อ

เพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนำพา

องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ ป้องกันการทุจริต และสามารถ

ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการ

ทุจริตขึ้น เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

สุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมือง

ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนิน

ชีวิตได้ อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้
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มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
4. เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่ 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จำนวน ๑๐๐ คน 

5. วิธีดำเนินการ 

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร 

4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 

5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

 30,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ

จริยธรรม 

 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติชอบ 

 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต 

4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาท

สำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่

ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรับบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น

จะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น แลพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ

จริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและ

ประเทศชาติ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมการสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อง์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความ

ซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านกาทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ตน 

2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 

3. เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างได้รับการพัฒนา

จิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์

ประพฤติเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการกระทำ

ความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   

4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จำนวน ๑๐๐ คน 
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5. วิธีดำเนินการ 

4. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

5. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร 

7. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 

8. สรุปผลในภาพรวมและรายงานการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

 30,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่  4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการขับเคลื่อนการกิจศูนย์ยุติะธรรมชุมชน (ศยช.) 

2. หลักการและเหตุผล 

การอำนวยความยุติธรรม การสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมเป็นภารกิจที่สำคัญของ

กระทรวงยุติธรรม ที่จะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นแก่ไประชาชนในทุกพื้นที่ และทุกระดับ แต่ภารกิจดังกล่าวหาก

รัฐเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวคงสมารถบรรลุผลได้หัวใจของความสำเร็จในการดำเนินภารกิจ

ดังกล่าวจึงอยู่ที่คนในชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้สัมผัสมีส่วนได้ส่วนเสียกับควายุติธรรม ความเป็นธรรมและ

ความสงบสุขในขุมชนนั้นๆ ได้มีโอกาสและได้มีช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ในลักษณะของการเป็น “หุ้นส่วน” เครือข่ายบุติธรรม เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม

ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” อันจะเป้นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายในการ

สร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับชุมชนในการอำนวยความยุติธรรม สร้างความเป็นธรรมและความสงบ
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สุขในสังคมร่วมกันโดยภาครัฐจะส่งเสริมการดำเนินภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของชุมชน และจะ

ส่งเสริมให้เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถจัดตั้ง “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน” ของตนเองขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการ

ร่วมกันสรรหาแนวทางที่จะทำให้ภารัฐและภาคประชาชนร่วมกันสร้าง “สังคมที่ยุติธรรม” กล่าวคือเป็นสังคมที่

ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคภายใต้กฎหมายอย่างถ้วนทั่ว และเป็นสังคมที่สงบสุข ปราศจาก

อาชญากรรม อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการกิจศูนย์ยุติะธรรมชุมชน อง์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จึงได้

จัดทำโครงการอบรมการขับเคลื่อนการกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

1. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาอาชกรรม การทุจริต

ประพฤติมิชอบ และการทำผิดกฎหมายต่างๆในชุมชน 

2. เข้าใจในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน ตลอดจน

ช่วยเหลือดูแลให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 

3. การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในชุมชนตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน 

4. ให้ความช่วยเหลือผู้ดุแลผู้ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม และ

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดำเนินการตามหน้าที่ 

5. ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และบำบัดแก้ไขฟ้ืนฟู ผู้กระทำความผิดและผู้พ้นโทษให้กลับตนเป้

นพลเมืองดี และไม่หวนกลับไปกระทำผิดอีก 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จำนวน 100 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดหาวิทยากร 

4. จัดทำกำหนดการและหัวข้อการอบรม 

5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานการดำเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
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7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

 30,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนภาษี 

2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักจึงได้วางเป้าหมายสำคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า แต่
เนื่องจากมีปัญหารายได้ที่มีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาต่างๆ  การพัฒนาท้องถิ่นจึงยังไม่
สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเต็มที่ตามเป้าหมาย  

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เห็นว่าเพื ่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ดังกล่าว และการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามโครงการแล้วจะทำให้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  มีข้อมูลรายละเอียดสำหรับการจัดเก็บภาษี  รวมทั้งค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตต่างๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
เร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง ทำให้การ
จัดเก็บภาษีมีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ทุกหน่วยงาน
ภายในท้องถิ่นก็สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฉะนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ มีข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ และมีฐานข้อมูลสำหรับการบริหารงาน จึงได้จัดทำ “โครงการจัดทำแผนภาษีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนายางกลัก” ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 



12 
 

1. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักโดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้
อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว 

2. เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักในด้านการคลังท้องถิ่น 
3. เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
4. เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

4. เป้าหมาย 

   องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จะดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2565 โดยจะจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จะแบ่งระยะเวลาออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

  5.1  ขั้นการจัดทำแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูล  

  5.2  ขั้นการสำรวจภาคสนาม     

5.3  ขั้นการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

  5.4  ขั้นการตรวจสอบผลการดำเนินการและจัดเก็บข้อมูล  

  5.5  ขั้นรายงานผล 

6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ขั้นการจัดทำแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน ดำเนินการดังนี้ 

        1)  จัดทำแผนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

        2)  แบ่งเขต ( ZONE เขตย่อย BLOCK) ในแผนที่เขตปกครอง 

        3)  จัดทำแผนที่ระวางทาบทับ 

        4)  แบ่งเขต (ZONE) เขตย่อย (BLOCK) ในระวางที่ดิน 

        5)  กำหนดเลขประจำแปลงที่ดิน (LOT) 

        6)  จัดทำแผนที่แม่บท 

        7)  จัดอบรมพนักงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 

          8)  คัดลอกข้อมูลที่ดินลงแบบสำรวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1) 

6.2 ขั้นการสำรวจภาคสนาม ดำเนินการดังนี้ 

       1)  จัดอบรมพนักงานสำรวจภาคสนาม  

        2)  สำรวจข้อมูลภาคสนาม  
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        3)  ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม  

6.3 ขั้นการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการดังนี้ 

        1)  จัดทำแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) 

      2)  จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)  

        3)  จัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) 

        4)  จัดทำบัญชีคุมทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.6) 

 6.4 ขั้นการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ก่อนจะนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้จัดเก็บภาษี 

 6.5 ขั้นการตรวจสอบผลการดำเนินการและจัดเก็บเอกสารข้อมูล โดยดำเนินการตรวจสอบ 

7. สถานที่ดำเนินการ 

ดำเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  

8.  งบประมาณ 

  ไม่มีงบประมาณ 

 9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  9.1  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

  9.2  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

  9.3  ผู้อำนวยการกองคลัง 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  เมื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำให้ 

10.1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

   10.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้มีข้อมูลทางด้านการคลังท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและ

ถูกต้อง 

10.3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.4 องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้มีระบบการจัดเก็บภาษีท่ีแน่นอน ถูกต้องและเป็น

ธรรม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเลือกตั้ง 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั ้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื ่อง กำหนดให้มีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบล ลงวันที่ ............ 2564 องค์การ

บริหารตำบลตัวอย่าง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ

กำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นตำแหน่ง เพราะเหตุอ่ืนนอกจาก

ครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ใน

วันที่ …. (วันที่พ้นตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2564 รอตรวจสอบ กกต.)… อีกทั้งมีความจำเป็นที่จะต้องประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและความรู้ด้านกฎหมายเลือกตั้ง ความรู้ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

การปกครอง ทั้งการสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนประชาชน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขั้นตอนการเลือกตั้ง การ

กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ ง และการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและเชิญ

ชวนให้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง     

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ

แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0818.2/ว 4149 ลงวันที่          19 กรกฎาคม 2564 หนังสือ

กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 1705 ลงวันที่         20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารตำบลตัวอย่าง จึงได้จัดทำ “โครงการจัดการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ 

2565” ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อดำเนินกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ

บริหารตำบลตัวอย่าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมายและระเบียบด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม 

2.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลทราบถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้ง และเชิญชวนให้มาใช้

สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง 
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4. เป้าหมาย 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

พ้ืนที่องค์การบริหารตำบลตัวอย่าง จำนวน 8 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 8 เขตเลือกตั้ง 19 หน่วยเลือกตั้ง   

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1)ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารตำบลตัวอย่างได้รับทราบการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง และมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกมาใช้สิทธิ

เลือกตั้งมากขึ้น หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนประชาชน 

2)ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบล

ตัวอย่าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมายและระเบียบด้วยความสุจริต เทีย่งธรรม 

5. สถานที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

6. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ  2566-2570 

  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส . ค .

 ก.ย. หมายเหตุ 

1.เสนอโครงการจัดตั้งงบประมาณ 

2.ประชุมวางแผนดำเนินการ 

3.ดำเนินการกระบวนการจัดการเลือกตั้ง 

4.ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ           

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

เดือน ตุลาคม  2564  -  มกราคม 2565 (เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564) 

8. งบประมาณ 

ใช้งบประมาณดำเนินโครงการฯ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารตำบลตัวอย่างเรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ  2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบดำเนินการ ดังนี้ 

11.1 หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หน้า ...... ตั้งไว้ .................  บาท (เหตุผลที่ระบุ เพ่ือให้ทราบถึงแหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้จ่ายด้าน

ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ซึ่งจะระบุลงในโครงการฯ หรือไม่ก็ได้ ตามท่ีเห็นสมควร) 

11.2 หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง รวม

ตั้งไว้ .…………………… บาท (กรณีค่าสาธารณูปโภคต่างๆ จะเบิกในโครงการฯหรือเบิกจากงบดำเนินการ ค่า
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สาธารณูปโภค ที่ได้ตั้งจ่ายไว้เป็นประจำอยู่แล้วก็ได้ตามที่เห็นสมควร กรณี ค่าบริการไปรษณีย์ แนะนำให้เบิก

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เพราะไปรษณีย์ไทยในฐานะผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการทันทีหลังจากดำเนินการ

เรื่องใดที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งแล้วเสร็จ) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดเอกสารประกอบโครงการฯ (จำนวนงบประมาณ …………… บาท) 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารตำบลตัวอย่าง ได้รับทราบการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการสมัครรับเลือกตั้ง

และการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก

องค์การบริหารตำบลตัวอย่าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและ เที่ยงธรรม 

10. การติดตามประเมินผล   

ติดตามจากการที่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารตำบลตัวอย่างได้รับทราบการจัดการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารตำบลตัวอย่าง การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการ

สมัครรับเลือกตั้งและการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัดองค์การบริหารตำบลนายางกลัก 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ แนวปฏิบัตินโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี 

2. หลักการและเหตุผล 

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เห็นสมควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแล

องค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

มีความชัดเจน มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริต ตรวจสอบได้ และเป็นทิศทางในการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจำ ฝ่ายสภา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลนายางกลัก และสร้างการยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้อง  อันจะเป็นการเสริมสร้างความมี

ศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็น

ค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่าง

ทั่วถึง  

นโยบายการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติ

ราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานการทำงาน ความประพฤติที่ดี บนพื้นฐานธรรมาภิบาลของข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ ตามความคาดหวังของสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย คณะผู้บริหารฝ่าย
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การเมือง ฝ่ายสภา เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย (๑) นโยบายหลัก 

และ (๒) แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ  โดยบุคลากรทุกระดับ สามารถนำ

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน และจะไม่ละเลยการ

ปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้  

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การ

ที่ดีของหน่วยงานเป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้ง เพื่อเป็นการแสดงถึง

พันธะสัญญาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด 

3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที ่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ ้นใน
หน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 
 

3. เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จำนวน 100 คน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

6. วิธีการดำเนินการ 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลนา

ยางกลัก จึงกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ 

 (1) ผู้บังคับบัญชาขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก สื่อสารให้บุคลากรทุกคน ได้รับทราบ

และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

 (2) จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะ

ปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือน

ว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการ

ทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิหรืออนุญาตให้บุคลากรของเทศบาลฯ คนใดกระทำการใดที่ขัดต่อ

นโยบายฉบับนี้ 
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 (3) องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการ

ปฏิบัติที่  ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่

อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล (CHRO) โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการ

สอดส่องดูแล และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

7. งบประมาณในการดำเนินการ 

 ไม่มีงบประมาณ 

8. ระยเวลาการดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2565 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

 

1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนที่

จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

2. หลักการและเหตุผล 

    หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมี

ความสุจริตโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงาน และความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ภายในองค์กรได้ อีกด้วยจากสภาพปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบันทอนความเจริญของ

ประเทศไทยมานานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังเพื่อทำให้

ปัญหาการทุจริตลดน้อยลงและหมดไปในที่สุดต้องนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น  

ภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวด จริงจังพร้อมทั้งปลูก

จิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริตควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการ

ทุจริตคอรัปชั่น 



12 
 

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จึงทำโครงการส่งเสริมการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 

    1 . เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรของอบตนายางกลักมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรของอบตนายางกลักมีความเข้าใจและความสำคัญการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและมีค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต  

3.  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรของอบตนายางกลักมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการดำเนินชีวิตได้  

4. เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นบุคลากรของอบตนายยังค่ะสามารถนำองค์ความรู้หลักธรรมาภิบาลไป

ประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จำนวน 100 คน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

6. วิธีการดำเนินการ 

 1. จัดทำร่างโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

            2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ 

            3. ดำเนินการตามโครงการ 

            4. สรุปประเมินผล 

7. งบประมาณในการดำเนินการ 

 ไม่มีงบประมาณ 

8. ระยเวลาการดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2566-2570 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “มอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์” 

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำ

ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ

ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยื่นในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นหลังองค์การบริหารส่วนตำบลนา

ยางกลัก จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำ

ความดีเพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม เป็นรากฐานอัน

สำคัญในการพฒันาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

 3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศ

โลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พ้ืนทีต่ำบลนายางกลัก 

6. วิธีดำเนินการ 

จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตำบลดอนทรายเว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนทราย สื่อ

สังคม(Social Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานัก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

1.2 การเสริมสร้างจิตสำนึกแลความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.2.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 10 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้พื้นที่ตำบล 

2. หลักการและเหตุผล 

    ป่าไม้ทรัพยากรที่มีความสำคัญของประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแต่ผลจากการ

พัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีของประเทศที่ผ่านมาให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของ

ประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการบุกรุกทำลายป่าอย่างรุนแรงทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงเป็นจำนวนมาก 

ส่งผลเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมากในหลายๆด้าน ทั้งในเรื่องการขาดแคลนไม้ใช้สอยภายในประเทศ และผล

กะทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆซึ่งเป็นปัญหาที่นานาประเทศตระหนักและมีการ

รณรงค์อย่างกว้างขวาง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ให้กลับคืนมาดังเดิม 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจในด้านการส่งเสริม

และสนับสนุนการปลูกป่าชุมชนในพื้นที่ตำบลนายางกลักและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ ที่จะ

ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงได้จัดทำโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการนี้

จะเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ และได้เข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ดำเนินการปลูกฟื้นฟูป่า

บริเวณพื้นที่ชุมชนที่เคยถูกบุกรุกทำลายก่อน เพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน

ต่อไปในอนาคต 

3. วัตถุประสงค์ 

    1. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ภายใต้ระบบการจัดการ

พ้ืนที่กับภารกิจของหน่วยงานและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

    2. เพ่ือสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการจัดการทรัพยากรน้ำและ

การพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเพาะปลูก โดยการปรับปรุงซ่อมแซม 

บำรุงรักษา และการพัฒนาแหล่งน้ำ 
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    3.  เพ่ือสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 1 ในการ อนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้และแหลงน้ำลำธารของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และน้อมนำหลักการทรงงานด้านการอรุ

รักษ์ป่ามาปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม โดยการปลูกป่าต้นไม้และดูแลพื้นที่ป่า 

    4. เพื่อให้แหล่งน้ำและพื้นที่ป่าฟื้นคืนสู่สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาความ

แห้งแล้งและอุทกภัยในพื้นท่ีที่ได้อย่างยั่งยืน 

    5. เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ขององกรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค

ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่

สีเขียว 

4. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จำนวน 100 คน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

6. วิธีการดำเนินการ 

 1. จัดทำร่างโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

            2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ 

            3. ดำเนินการตามโครงการ 

            4. สรุปประเมินผล 

7. งบประมาณในการดำเนินการ 

 งบประมาณ 30,000 บาท 

8. ระยเวลาการดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2565 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 11 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 

       ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อ่ืน 

ๆ  เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่  คือ  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัยและยา

รักษาโรคสำหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม  ถ้าป่าไม้ถูกทำลายลงไปมาก ๆ  
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ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  เช่น  สัตว์ป่า  ดิน  น้ำ  อากาศ ฯลฯ เมื่อป่าไม้ถูกทำลาย  

จะส่งผลไปถึงดินและแหล่งน้ำด้วย  เพราะเมื่อเผาหรือถางป่าไปแล้ว  พ้ืนดินจะโล่งขาดพืชปกคลุม  เมื่อฝนตกลง

มาก็จะชะล้างหน้าดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป  นอกจากนั้นเมื่อขาดต้นไม้คอยดูดซับน้ำไว้น้ำก็จะไหลบ่า

ท่วมบ้านเรือน และที่ลุ่มในฤดูน้ำหลากพอถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำซึมใต้ดินไว้หล่อเลี้ยงต้นน้ำลำธารทำให้แม่น้ำมีน้ำ

น้อย  ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบเศรษฐกิจและสังคม  เช่น  การขาดแคลนน้ำในการการชลประทานทำให้ทำนา

ไม่ได้ผลขาดน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้า         

      ประกอบกับเนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ของทุกปี มีวาระที่เป็นมงคลด้วยเป็นวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง ซึ่งเคยพระราชทานพระราชดำรัส “พระ

เจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ที่แสดงถึงพระ

ราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงงานด้านการอรุรักษ์ป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อสนับสนุนการทรงงานของ

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระทานพันธุ์ไม้มงคลให้แก่

ผู้ว่าราชการของจังหวัดชัยภูมิ คือ ขี้เหล็กบ้าน (Senna siamea Lam) เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็น

มงคลของจังหวัดชัยภูมิ  จึงจัด ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเพทสถิต จังหวัดชัยภูมิ จึง

ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ ประจำปี 2565  
 

3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างได้มีส่วนร่วมเฉลิม

พระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง 

2. เพื่อบูรณาการปลูกต้นไม้และปลูกป่า พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการ

สนองพระราชดำริด้านการอนรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 

3. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดนมสมบูรณ์ 

4. เป้าหมาย 

 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จำนวน 100 คน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

6. วิธีการดำเนินการ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 

2. ประสานงานกับสถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต 

3. ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

ดำเนินโครงการพร้อมรายงานการดำเนินงาน 

 



12 
 

7. งบประมาณในการดำเนินการ 

 งบประมาณ 70,000 บาท 

8. ระยเวลาการดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2565 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่12 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “มอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์” 

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำ

ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องการ

ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยื่นในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นหลังองค์การบริหารส่วนตำบลนา

ยางกลัก จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ กระทำ

ความดีเพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม เป็นรากฐานอัน

สำคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

 3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศ

โลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พ้ืนทีต่ำบลนายางกลัก 

6. วิธีดำเนินการ 
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จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารเทศบาลตำบลดอนทรายเว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนทราย สื่อ

สังคม(Social Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สํานัก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

1.3 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่13 

1. ชื่อโครงการ : โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน ตำบลนายางกลัก 

2. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาการก้าวหน้าทางการสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัย

ผลักดันสำคัญที่ทำให้โลก “ไร้พรมแดน” และทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วยิ ่งขึ ้นนำไปสู ่การ

ผสมผสาน ความคิด ค่านิยม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างมวลมนุษย์ชาติ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

เด็กและเยาวชน มีความสับสนทางค่านิยม และการครอบงำทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการแพร่ขยายของสิ่งมอม

เมาผ่านเยาวชน มีค่านิยมทางศิลปะทางตะวันตกละเลยศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และรวมไปถึงในเรื่องของ

คุณธรรม จริยธรรมก็กำลังลดน้อยลง เพื่อสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีของเด็กและเยาวชน ประชาชน ของไทย

ให้มีคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นบ่อเกิดในการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นคนดีของชุมชน และสังคมต่อไป

ในอนาคตและตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  หมวด 5 ส่วนที่ 4 ว่าด้วยแนวนโยบายด้าน

ศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  หมวด 

4  มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น

ความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนกรเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 

(3) ความรู้เกี ่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา   และ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546) มาตรา 

67 (5) ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม และ (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
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                   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก โดยร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนายางกลัก สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 

เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน มีคุณธรรม และจริยธรรมประจำตน  มีจริยามารยาทที่งดงาม มีความซื่อสัตย์

สุจริต กตัญญู ต่อบุพการีหรือผู้มีพระคุณ เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป 

3.  วัตถุประสงค ์ 

           1.  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม  และจริยธรรมประจำตน 

           2.  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน มีจริยามารยาทที่งดงาม   

           3.  เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความซื่อสัตย์สุจริต  กตัญญู  ต่อบุพการีหรือผู้มีพระคุณ เป็นบุคคลที่พึง

ประสงค์ของสังคม 

           4.  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 

5.  เพ่ือพัฒนาและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

6.  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับระเบียบวินัย  ความรัก  ความ

สามัคคีในหมู่คณะรัก และเคารพต่อครู อาจารย์  และรักสถาบันการศึกษาของตนเอง 

7.  เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้ตระหนัก และรู้เท่าทันโทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากยาเสพติดที่มีต่อ

ตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน/ชุมชน และประเทศชาติโดยส่วนรวม 

4.  วิธีการดำเนินงาน 

          1.  เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติ  ประชุมวางแผน 

          2.  ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดทำบัญชีรายชื่อ 

          3.  ประสานงานขอวิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม 

          4.  จัดเตรียมสถานที ่ และงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการ 

5.  จัดเด็ก เยาวชน และพนักงานส่วนตำบล ตามตารางท่ีกำหนดการโครงการฯ 

6.  ติดตาม  ประเมินผล การดำเนินงานพร้อมสรุปรายงานผลการดำเนินงาน  รายงานผู้บริหาร และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

5. เป้าหมาย  
สภาเด็กและเยาวชนตำบลนายางกลัก          จำนวน   21     คน 

พนักงานส่วนตำบล                                จำนวน    2     คน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง                                        จำนวน     5    คน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
  งบประมาณ 2565 
7. สถานที่ดำเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
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8. งบประมาณ  
  200,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่14 

1.3.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ 2542 

มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหาร

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษาการสังคมสงเคราะห์และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ 2542 มาตรา 6 ที่

กำหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และ

คุณธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขมีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยว

จิตใจมาตรา 41 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ

ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่

สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ ปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ให้มี

ทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป้นการสร้างภูมิจ้านทานในกับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็น

ผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพ่ือเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด 

3.วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้อต้นของศาสนา

ที่ต้นนับถือ 

 2. เพื่อให้ผู ้สูงอายุมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ

เสียสละเพ่ือส่วนร่วม 

 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 4. เพ่ือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนในการต่อต้านการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

 ประชาชนผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน  
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5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

6. วิธีการดำเนินการ 

      1. ประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดทำโครงการ 

      2.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 

      3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 

      4.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      5.  รับลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 80-100 คน 

      6.   ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
      7.  ประเมินผลโครงการ/สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินผล
จากแบบสอบถามและประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ  

7. งบประมาณในการดำเนินการ 

 งบประมาณ -  บาท 

 

8. ระยเวลาการดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2566-2570 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่15 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 

การจัดทำโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว เป็นการดำเนินงานสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ  ปัญหาด้านการคุ้มครองเด็ก เยาวชน สตรี บุคคลในครอบครัวและ

ปัญหาเรื่องโรคติดต่อ (โรคเอดส์) อันเป็นภารกิจที่สำคัญที่หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนต้องดำเนินการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เกิดจนตายครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักสำคัญที่สุด

ของสังคมไทย มีหน้าที่หล่อหลอมขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  

เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ และ

ปัญหาการละเมิดทางเพศเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ เป็นปัญหาที่แพร่กระจายจนคลุกคามเข้าสู่สถาบัน

ครอบครัวและประชาชนทั่วไป ทำให้เกิดความสูญเสียในครอบครัว ชุมชนอ่อนแอและพัฒนาการทางสังคมเสื่อม

ถอย 
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      เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้

ครอบครัวในชุมชนเป็นรั้วที่มีความเข้มแข็ง  ในนิยามของทำว่ารั้วรอบขอบชิดโดยป้องกันภัยปัญหาต่างๆที่จะเข้า

มาภายในครอบครัวหรือภายในบ้าน  โดยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  

มุ่งให้การพัฒนาครอบครัวในชุมชนสู่ความสมดุลและยั่งยืนช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมโดยรวมต่อไป 

3.วัตถุประสงค ์

1.   เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณาการจากทุก

ภาคในส่วนสังคม 

   2.   เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมให้ครอบครัวในชุมชน

เป็นรั้วที่มีความเข้มแข็ง ในนิยามของทำว่ารั้วรอบขอบชิดโดยป้องกันภัยปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาภายในครอบครัว

หรือภายในบ้าน 

   3.  เพื่อมุ่งให้การพัฒนาครอบครัวในชุมชนสู่ความสมดุลและยั่งยืนช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่

ได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

4. เป้าหมาย 

 ประชาชนหมู่บ้านๆละ 10 ท่าน จำนวน 100 คน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

6. วิธีการดำเนินการ 

      1. ประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดทำโครงการ 

      2.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดำเนินการ 

      3.  ประชาสัมพันธ์โครงการ 

      4.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      5.  รับลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 80-100 คน 

      6.   ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
      7.  ประเมินผลโครงการ/สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเมินผล
จากแบบสอบถามและประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ  

7. งบประมาณในการดำเนินการ 

 งบประมาณ 30,000 บาท 

8. ระยเวลาการดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2565 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่16 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสานกิจกรรมผู้สูงวัยสายใยรักครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 

ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานทางสังคมที่เล็กที่สุด แต่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะครอบครัวเป็น

จุดเริ่มต้นในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติ ดังนั้นครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญใน

การสร้างคุณภาพประชากรในอนาคต และทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ แต่ปัจจุบันสภาพสังคม

และเศรษฐกิจสังคมไทย เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงเป็นเหตุให้

ทุกครอบครัวมุ่งทำงานหาเลี้ยงชีพ มุ่งแสวงหารายได้ ทำให้ไม่มีเวลาที่จะดูแลครอบครัวได้อย่างเต็มที่ต้องทอดทิ้ง

บุตรหลานให้อยู่ในความดูแลของผู้สูงอายุหรืออยู่กันตามลำพัง ส่งผลให้สถาบันครอบครัวต้องประสบปัญหา

ความแตกแยก เกิดช่องว่างระหว่างวัย ความสัมพันธ์ในครอบครัวเกิดความขัดแย้งในการสื่อสารส่งผลกระทบต่อ

เด็กท้ังในด้านความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น ซึมเศร้า ก้าวร้าวเพศสัมพันธ์ การมั่ว

สุมในทางไม่ดี และปัญหาต่างๆอีกมากมายดังนั้น เทศบาลนครอ้อมน้อย จึงได้จัดทำโครงการสานสัมพันธ์ สร้าง

สายใยครอบครัวอบอุ่น ขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวให้สามารถสร้า งกระบวนการ ขัด

เกลาทางสังคม ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนในครอบครัว ให้มีความ

เหมาะสมต่อสภาพสังคมปัจจุบัน ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก

ในครอบครัว 

3.วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างความรัก ความเข้าใจที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

2. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในการป้องกันปัญหาต่างๆ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและเป็นที่พ่ึงพาของกันและกัน 

4. เพ่ือสร้างกลุ่มเครือข่ายช่วยเหลือกันของครอบครัว 

4. เป้าหมาย 

 ประชาชนหมู่บ้านๆละ 10 ท่าน จำนวน 100 คน  

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
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6. วิธีการดำเนินการ 

 1.  ประชุมดำเนินงานโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 2. คัดเลือกสมาชิกครอบครัวในชุมชน จำนวน 17 ชุมชน ชุมชนละ 1 ครอบครัว 

 3. ติดต่อประสานงาน ด้านวิทยากร เพ่ือกำหนดรูปแบบการอบรม 

7. งบประมาณในการดำเนินการ 

 งบประมาณ 20,000 บาท 

8. ระยเวลาการดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2565 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่17 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

2. หลักการและเหตุผล 

1) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1)-(31) ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  
  2) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7              
พ.ศ. 2562 มาตรา 66 มาตรา 67 (1)-(9) ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต่าง ๆ หลายด้าน นั้น 
  3) สอดคล้องกับประยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  - ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด ส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป  
  4) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มถึงฉบับปัจจุบัน ส่วน
ที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ข้อ 264 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ทักษะทัศนคตทิี่ดี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 267 
(5) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  
  5) ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.) ได้กำหนดมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะอนุกรรมการ 
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ.ก.ถ.) ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ใน ก.ถ. ได้ 
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง และ 
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พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ ประกอบกับประกาศ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน  
  6) ตามมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
2558 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื ่อวันที่ 23 
กันยายน 2558 เห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และเง ื ่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเครื่องกำกับความประพฤติพนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดังนี้  
   1. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  

2. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน3. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
4. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ  

   5. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   6. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   7. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  
   8. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
  ฉะนั้น เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ กับการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้
หลัก คุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี แก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ตำบล และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือพัฒนาทีมงาน นำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์ 
  1) เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนใน
ท้องที ่ 
  2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลในสังกัด รู้จักทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ ไหว้พระ เข้าวัด ปฏิบัติธรรมในวันธรรม 
สวนะ (วันพระ) และทำกิจกรรมจิตอาสาภายในวัด มีโอกาสจะได้ไปทำบุญร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อไถ่ถาม 
ทุกข์สุขของประชาชน และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของ 
หน่วยงาน  
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  3) เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้รับการพัฒนาจิต รู ้จักการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี ทำงานอย่างมี 
ความสุข มีทัศนคติ ที่ดีต่องาน ผู้มารับบริการ ผู้บริหาร หัวหน้างานหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งมีความ 
สามัคคีภายในองค์กร 
4. วิธีดำเนินงาน  
  1) เขียนโครงการเพือ่เสนอขออนุมัติผู้บริหารเพ่ือดำเนินการ  
  2) ประสานกับกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ดำเนินการอบรม  
  3) ประชุมเพ่ือกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ  
  4) ประชาสัมพันธ์โครงการให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  
  5) จัดกิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดในวันธรรมสวนะ (วันพระ)” ณ วัดภายในเขตตำบลนายางกลัก  
  6) ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังกิจกรรม 
5. เป้าหมาย  
  1) คณะผู้บริหารท้องถิ่น      จำนวน  4 คน 
  2) สมาชิกสภาท้องถิ่น     จำนวน  27 คน 
  3) พนักงานส่วนตำบล     จำนวน  15 คน 
  4) พนักงานครูส่วนตำบล      จำนวน  4 คน 
  5) พนักงานจ้างตามภารกิจ     จำนวน  11 คน 
  6) พนักงานจ้างทั่วไป     จำนวน  30 คน 
  7) พนักงานจ้างเหมา     จำนวน  10 คน 

 รวมทั้งสิ้น 101 คน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ  
  1. กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดในวันธรรมสวนะ (วันพระ)” ตลอดปีงบประมาณ 2565  
  2. กิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (วันสำคัญทางศาสนา) ตลอดปีงบประมาณ 2565  
  3. กิจกรรม “วัดสะอาด ใจสะอาด” ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ วัด  
  4. กิจกรรม “มอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์” 
7. สถานที่ดำเนินการ  
  ณ วัดภายในเขตตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
8. งบประมาณ  
  30,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
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10. การประเมินผล  
  1. สังเกต สัมภาษณ์ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
  2. ใช้แบบประเมินผลก่อน / หลังกิจกรรม  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่17 

1. ชื่อโครงการ : โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน ตำบลนายางกลัก 

2. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาการก้าวหน้าทางการสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัย

ผลักดันสำคัญที่ทำให้โลก “ไร้พรมแดน” และทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วยิ ่งขึ ้นนำไปสู ่การ

ผสมผสาน ความคิด ค่านิยม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างมวลมนุษย์ชาติ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

เด็กและเยาวชน มีความสับสนทางค่านิยม และการครอบงำทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการแพร่ขยายของสิ่งมอม

เมาผ่านเยาวชน มีค่านิยมทางศิลปะทางตะวันตกละเลยศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และรวมไปถึงในเรื่องของ

คุณธรรม จริยธรรมก็กำลังลดน้อยลง เพื่อสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีของเด็กและเยาวชน ประชาชน ของไทย

ให้มีคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นบ่อเกิดในการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นคนดีของชุมชน และสังคมต่อไป

ในอนาคตและตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  หมวด 5 ส่วนที่ 4 ว่าด้วยแนวนโยบายด้าน

ศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  หมวด 

4  มาตรา 23 การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น

ความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนกรเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา 

(3) ความรู้เกี ่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา   และ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546) มาตรา 

67 (5) ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม และ (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

                   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก โดยร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนายางกลัก สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 

เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน มีคุณธรรม และจริยธรรมประจำตน  มีจริยามารยาทที่งดงาม มีความซื่อสัตย์

สุจริต กตัญญู ต่อบุพการีหรือผู้มีพระคุณ เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป 

3.  วัตถุประสงค ์ 

                   1.  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม  และจริยธรรมประจำตน 

                   2.  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน มีจริยามารยาทที่งดงาม   
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           3.  เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความซื่อสัตย์สุจริต  กตัญญู  ต่อบุพการีหรือผู้มีพระคุณ เป็นบุคคลที่พึง

ประสงค์ของสังคม 

           4.  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 

5.  เพ่ือพัฒนาและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

6.  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับระเบียบวินัย  ความรัก  ความ

สามัคคีในหมู่คณะรัก และเคารพต่อครู อาจารย์  และรักสถาบันการศึกษาของตนเอง 

7.  เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้ตระหนัก และรู้เท่าทันโทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากยาเสพติดที่มีต่อ

ตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน/ชุมชน และประเทศชาติโดยส่วนรวม 

4.  วิธีการดำเนินงาน 

          1.  เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติ  ประชุมวางแผน 

          2.  ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดทำบัญชีรายชื่อ 

          3.  ประสานงานขอวิทยากรและเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม 

          4.  จัดเตรียมสถานที ่ และงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการ 

5.  จัดเด็ก เยาวชน และพนักงานส่วนตำบล ตามตารางท่ีกำหนดการโครงการฯ 

6.  ติดตาม  ประเมินผล การดำเนินงานพร้อมสรุปรายงานผลการดำเนินงาน  รายงานผู้บริหาร และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

5. เป้าหมาย  
สภาเด็กและเยาวชนตำบลนายางกลัก          จำนวน   21     คน 

พนักงานส่วนตำบล                                จำนวน    2     คน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง                                        จำนวน     5    คน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
  งบประมาณ 2565 
7. สถานที่ดำเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
8. งบประมาณ  
  200,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
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2.การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่18 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส

กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจำเป็นเพ่ือที่ประชาชนจะสามารถ

แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ์ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงและมีสิทธิ์ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง

กลัก จึงได้มีศูนย์ข้อมูลชั่วคราวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารรวมทั้งดำเนินการปรับปรุง

ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนและปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

2. เพ่ือมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ประชาชน  

3. เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน  

4. เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของ อบต.นายางกลัก 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

5. วิธีการดำเนินการ 

 1. จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้มีการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 3. จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ อบต.นายางกลัก 

 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ อบต.นายางกลัก รวมทั้งมีการแสดง

ข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป้นปัจจุบันทางเว็ปไซต์ของ

หน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ 
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 5. จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของ อบต.นายางกลัก เพื ่อเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนผ่านสื ่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การ

ใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ

ที่กำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม

หรือขอข้อมูลหรือรับฟังคำติชมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการให้บริการ เช่น  

- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการ 

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลแสดงความคิดเห็น 

- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆเช่นการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของตู้รับความคิดเห็นการประชุมรับ

ฟังความเห็นสื่อสังคมออนไลน์เว็บบอร์ดเป็นต้น  

7. ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ 

call center  

8. จัดให้มีการบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  

9.จะทำรายงานสถิติผู้มารับบริการรวมทั้งเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ 2566-2570  

7. งบประมาณดำเนินการ  

 ไม่มีงบประมาณ 

8 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 อบต.นายางกลัก 

 9 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต  

1 มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ช่องทาง  

2 มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต. นายางกลักให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่19 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลนายางกลัก จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
มาตรการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เพื่อให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้   เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ  การจัดซื้อ         
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพื ่อกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  

3) เพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
5. วิธีดำเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

2) ประชุมคณะทำงานฯ  
2.1) กำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
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สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และ
ช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ข้อมูลพื ้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน  รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงาน
การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนายางกลักให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
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9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้   

 3) กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีกำหนด  

4) กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายาง

กลัก 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่20 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยจังหวัดชัยภูมิได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยภูมิใสสะอาด” และ“งดรับ งด

ให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่

ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “มหาดไทยใส

สะอาด” เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที ่และ

เสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่

ยึดถือความสุจริตและโปร่งใส เป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภายในส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 
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๒๕๖๕” และ “งดครับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพ่ือรณรงค์ให้

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อและงดให้

ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อในช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในการนี้ จังหวัด

เชียงใหม่ขอให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคลากรในสังกัด และ

ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับทราบนโยบายดังกล่าว และนำประกาศเจตนารมณ์ฯ ไปเผยแพร่ผ่านระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วย  

 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่21 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

2. หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก บริหารจัดการโดยการอำนวยความสะดวกและตอบสะนองความ

ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นศูนย์บริการ

ประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และภารกิจของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบโดย

มีการปรับระบบทำงานแต่กระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อต่อระหว่างศูนย์บริการรวมกับหน่วยงาน 

เจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของแต่ละ

กระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  

  นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ยังบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน ลางเท้ า 

ด้านไฟฟ้า ด้านสาธารณะ ด้านระบบระบายน้ำ ด้านน้ำเพื่อการบริโภค ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้าน

ส่งเสริมกีฬา ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ด้านงานสสาธารณสุข ด้านการส่งเสริม

การพัฒนาสตรี ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมศาสนา 

ศิลปะ และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก

ควัน การจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการ 

น้ำเสีย แผนพัฒนาเศรฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสีพติดในพื้นที่ ) โดยใน

ขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการ



12 
 

บริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการ

ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. สร้างความโปร่งใสในการบรการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก

ปฏิบัติ 

  2. เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจรติคอร์รัปชั่น 

4. เป้าหมาย 

  ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย

ทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

  ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

6. วิธีดำเนินการ 

 ดำเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน และไม่เลือก

ปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน ลางเท้า ด้านไฟฟ้า ด้านสาธารณะ ด้านระบบระบายน้ำ 

ด้านน้ำเพื่อการบริโภค ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านส่งเสริมกีฬา ด้านการส่ งเสริมผู้สูงอายุ ด้านการ

ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ด้านงานสสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบาย

เร่งด่วนของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ การลดและคัด

แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิด การจัดการ น้ำเสีย แผนพัฒนาเศรฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสีพติดในพ้ืนที่)  

ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 20,000 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที ่22 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล 

  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา

ผลงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื ่อง

การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น องค์การ

บริหารส่วนตำบลนายางกลัก จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 20 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  

6. วิธีดำเนินการ 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 

และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2) แต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาเลื ่อนขั ้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดย

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบ

งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้

คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวนผล

การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของข้าราชการเสนอมา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยแบบ

ประเมิน) 

 ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 23 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ ่งกำหนดให้มีการ

บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี” เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิด

ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น

เรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงาน

ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
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3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื ่อส ่งเสริมให้บ ุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักมีส ่วนร่วมในการติดตาม

ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

 2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 

 3) เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 10 คน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 

 พ้ืนทีต่ำบลนายางกลัก 

6. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส 

 3) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 

Check) 

 4) ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทำงานกำหนด 

 5) รายงานผลการดำเนินกา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 1) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 

ครั้ง 

 2) มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 

Check) 

 ผลลัพธ์ 

ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 24 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักจึงได้ดำเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี” เพ่ือปรับปรุง
การจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 
3.วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 

4.เป้าหมายผลผลิต 
 ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 10 คน 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2570 
6. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่มีงบประมาณ 
7. วิธีดำเนินการ 

1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน

ปีงบประมาณถัดไป 
5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 

10. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 1 ฉบับ 
2) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 25 
1.ชื่อโครงการ : โครงการเสรมิสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่
ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

เพื่อให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพ 
3.วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
2) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

4.เป้าหมายผลผลิต 
 1) บุคลากรของหน่วยงาน 100 คน 

 2) ประชาชน 100 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ

กฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย

และตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

 2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ 

 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผัง

ขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ 

 4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน

การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 

 5) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ไตรมาส 3 
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7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย อย่างน้อย 

จำนวน 1 ฉบับ 

 ผลลัพธ์ 

จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 26 
1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำให้ผู ้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใส และ
สามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการด้วย e-
Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการ
ภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชน
อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความ
โปร่งใส 
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3. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วย

ตนเองอีก 
2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 1,000 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
2) กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
3) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการ

สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้อง
เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไม้ใบไม้ 
- ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอรับบริการถังขยะ - ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ - 
ระบบกรอกข้อมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้นคนพิการที่มีช่องทางการแนบไฟล์เอกสาร
หลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 

5) จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
6) จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน 
7) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
ผลลัพธ์ 
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1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 27 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดทำ 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570)” เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลัก ธรรมาภิ
บาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3.วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำ
แผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงาน
และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ( E – 
PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
7) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แ ก่ 

สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
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ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th 
เป็นต้น 

8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
กลัก พ.ศ. 2566 - 2570 

ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 28 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล" 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนีในการ
ประเมินที ่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
นำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักจึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรร
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มาภิบาล เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 
3.วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 50 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
3) ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนี

ในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ - ไม่ให้
มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ - ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการ
เอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น โดยกำหนดจัดทำเป็น
ข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อำนวยการสำนัก/
กอง - ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน - ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ 

5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส 1 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
ผลลัพธ์ 

จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 29 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำ
ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง
มาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักจึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักกับปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทำ
ข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
นายางกลัก 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดัง กล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  
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1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1.5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2) ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น - ศึกษาข้อมูล 

และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น - ติดตามผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน
ดังกล่าว 

4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กำหนด 

5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

7) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 

ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 30 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกิจการของ 
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต 
ดำเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ กำหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ 
ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกท้ังเป็นการลด
ต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจำเป็นต้อง
จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำ 
“คู่มือสำหรับประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชน
ที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 กำหนด 

2) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่
ให้บริการ 

3) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
4) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
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3) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำ
ขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น 

4) ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส 1 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 กำหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 31 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบ
ปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่
มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ
สำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
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ของรัฐ ไม่มีขั ้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 20 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) ดำเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
2) เพิ่มการมอบอำนาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต 
3) จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง

การ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา้ส่วน
ราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจแนบท้าย
คำสั่ง 

6) กรณีอำนาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอำนาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอำนาจให้ผู้ มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

7) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

8) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส 1 
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7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีคำสั่งมอบหมายงาน,มอบอำนาจ,รักษาราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 32 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหา
ด้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการ
กระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก 
กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหนา้ที่ 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้มีอำนาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 



12 
 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 20 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ เช่น คำสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 

2) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 

มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
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1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 33 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่าง

กว้างขวางและเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั ้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส

แสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรั บรู้ ร่วม

กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ตำบลนายางกลักด้วยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก โดยเฉพาะการดำเนิน

กิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา 

ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

อย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เก่ียวข้องในการดำเนินกิจการตามอำนาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

 2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

 4) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 

 6) เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 200 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
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 2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม

ประชุมประชาคม เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ

สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่าง

เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

 3) นำผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น

รูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ไตรมาส 1 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 30,000.00 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค และ

เท่าเทียมกัน 

 ผลลัพธ์ 

 1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 

 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 

 3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 34 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 

ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมา

ใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง

จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
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อำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม

ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้

 3) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนายาง

กลัก 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 100 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 

 2) จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 3) จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 

 4) จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (1) ผู ้แทนชุมชนองค์กรภาค

ประชาชน ภาคเอกชน 2 คน (2) ผู้แทนสมาชิกสภา 2 คน (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/

อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ (5) หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลนายางกลักตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ

ดำเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการ

ประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักสำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี 4) 

ดำเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักมอบหมาย 

 5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 6) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



12 
 

 8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่

หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ฯลฯ 

 10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

 2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ

ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 35 
1.ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักเห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว

ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานบริการ

สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้

จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพื่อกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่

ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการ

ติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวก

และเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชน

รับทราบอย่างทั่วถึง 
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3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ให้

สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม

ผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 200 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนายาง

กลัก 

 2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนา

ยางกลัก เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป - กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก - กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง - กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุง

ขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการ

ดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้อง

ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ - กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการ

หรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้

ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

 3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดทำคู่มือ

หรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ

หน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 

รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็น

ต้น - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน - กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดย

แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส - จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
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การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน 

เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ ฯลฯ 

 4) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล

นายางกลัก ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข

ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 

 7) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ

เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

 8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 

 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร

รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ

ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 

 4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี

ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
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 5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม

มาตรการที่กำหนดไว้ 

 ผลลัพธ์ 

 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 36 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก

พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง

หรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และ ยัง

มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยาก

เข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหา

ผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 

กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำ

กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 

รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 

 2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 100 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ 

เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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 2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ 

ของหน่วยงาน 

 3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

 4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

 5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ

บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

 2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 

 ผลลัพธ์ 

การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 37 
1.ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล

นายางกลัก 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 สภาพปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา

การทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน 

 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึง

ได้จัดทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการ
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ทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 

 2) เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 100 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก

เครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 

 2) ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่เครือข่ายภาคประชาชน ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต 

 3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ

ช่องทางอ่ืน ๆ 

 5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ 

ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 

 6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

จำนวน ระบุจำนวนประชาชนที่เป็นเครือข่าย 

 ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 38 
1.ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกร รมการเพ่ิม

มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก

การดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ

สำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ

กฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย  

 ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน

กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เป็นไปอย่างถูกต้อง

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ

ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้นจนทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

 2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้

ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กร 

 3) เพื่อนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพิ่มโอกาสของ

ความสำเร็จของงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 50 คน 
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5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และให้

มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

 2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึ งถึงประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในและความสำคัญของเรื ่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ

บริหารงานด้านอื ่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ

กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

 5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือ

เพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ผลลัพธ์ 

1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 39 
1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น

ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ

หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้

ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ

ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ

กฎเกณฑ์ท่ีทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน

หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายใน

ที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน

นั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ

ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่

สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ

มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ

ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน

ของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน

การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

 2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

 3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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 4) เพื่อให้การควบคุมภายในของระบุชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 50 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

 2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย (1) การรับรอง

ว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที ่กระทรวงการคลังกำหนด 

(หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.4) (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) (4) ความเห็นของผู้

ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผล

การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 

 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 

 4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

 

 

 



12 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ

ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 

 ผลลัพธ์ 

 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 

80 ในระดับมาก) 

 2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

 3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักลดลงร้อยละ 5 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 40 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า 

ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่

ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนด

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 

คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมี

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้

คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 

85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การปรับ “ระบบ” เพ่ือ

ลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย 

“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น

หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่

มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
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ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื ่อประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลนายางกลักเพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

 2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักทุกหน่วยงาน (สำนักงาน,กองงาน,กลุม่งาน) 

50 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 

 2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 3) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่

อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

 4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

 5) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ

ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และช่องทางอ่ืนๆ 

 6) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง

เคร่งครัด 

 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ไตรมาส 4 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน 1 ชุด 

 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจ

ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 

 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 ผลลัพธ์ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักลดลง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 41 
1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และ

หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ

รอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู ้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั ่ง เงื ่อนไข และ

หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ

หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น

และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 

 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์

ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
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ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ให้มีความเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้

เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 100 คน 

5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำโครงการ/แผนงาน 

 2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 

จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 

 4) อบรมให้ความรู้ตามกำหนดการ 

 5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 

 6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ไตรมาส 2 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 50,000.00 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
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 2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการ

อบรม 

 ผลลัพธ์ 

 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลำดับที่ 42 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้า

ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุ มสภา วิธีการตรวจสอบ

ของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก

สำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจบุัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 

ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย

และถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีบรรยากาศ

การทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใส

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 

 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนา

องค์กร 

3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหาร 

 2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 100 คน 
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5. วิธีดำเนินการ 

 1) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 

 2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน

ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง 

 3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ไตรมาส 3 

7. งบประมาณดำเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน

ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปี

ละ 1 ครั้ง 

 2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้

ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

 ผลลัพธ์ 

 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 

 
 






