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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริตเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1)การทุจริตดา้นงบประมาณการทําบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2)สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3)สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5)สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคส่วนต่างๆ 
7)สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได ้ ดังนี้ 
1)โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแตพ่บว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไมเ่ข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
อีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน 
ในปจัจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริต ในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองไดร้ับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายไดไ้มเ่พียงพอตอ่รายจ่าย ความยากจนถือเป็นปจัจัยหนึ่ง 
ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้
เจ้าหน้าที่ตอ้งแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิ้เศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลงและมีความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้นมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมไดเ้ปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่
ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ของบา้นเมือง 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาลําดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่ เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 
Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่ จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (TransparencyInternational – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี
2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 
168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง3 คะแนน จากปี2558 ได้ลําดับที่ 
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่
ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต(UnitedNationsConventionAgainstCorruption-UNCAC)พ.ศ.2546การจัดตั้งองคก์รตาม 
รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไดจ้ัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว3ฉบับแต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มี
แนวโน้มที่ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ท า งด้ า น พ้ื น ฐ า น โ ค ร งส ร้ า ง สั ง คมซึ่ ง เ ป็ น สั ง คมที่ ตั้ ง อ ยู่ บ น พ้ื น ฐ านค ว ามสั ม พั น ธ์ แ น วดิ่ ง
(VerticalRelation)หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยมติดความสบายยก
ย่องคนท่ีมีเงินและมีอํานาจคนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่า
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เป็นปญัหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทย
ไปแล้วผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผล
ให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความ
เขม้แข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปีพ.ศ. 2561 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเปน็ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทย
ใสสะอาดไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต ” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบัน ไม่ใช่ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยไดก้ําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเปน็ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่1สร้างสังคมท่ีไม่ทนตอ่การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่2ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่3สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่4พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่5ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่6ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(CorruptionPerceptionIndex:CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกัน และปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญ
กับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปูองกันปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือกําหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1)เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนา
สะแบง 
2)เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงรวมถึงประชาชนในตําบลนาสะแบง 
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี(Good Governance) 
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
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5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาสะแบง 
4. เป้าหมาย 
1)ข้าราชการฝ่ายการเมืองขา้ราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงรวมถึง 
ประชาชนในตําบลนาสะแบงมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
2)เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของขา้ราชการ 
3)โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
4)กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
สะแบงที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
5)องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์จากการจัดท าแผน 
1)ข้าราชการฝ่ายการเมืองขา้ราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงรวมถึง 
ประชาชนในตําบลนาสะแบงมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์
ในการต่อต้านการทุจริต(Anti-Corruption)จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
2)องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(GoodGovernance)มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
3)ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิดร่วมทําร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 
มีจิตสํานึกรักท้องถิ่นอันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
4)สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
5)องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
รว่มมือกันเป็นเครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เขม้แข็งอย่างยั่งยืน 
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        ส่วนที ่2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(พ.ศ. 2561– 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่นและ
ฝุายประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.1.1 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

1.1.2 โครงการปรับปรุงประมวล
จริยธรรมข้าราชการฝุายการเมือง
และข้าราชการท้องถิ่น 

20,000 

 

 

- 

20,000 

 

 

- 

20,000 

 

 

- 

20,000 20,000 

 

 

- 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  

 

 

1.1.3 มาตรการจัดทําคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

1.2 การสร้างจิตสํานึก
และตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

 

1.2.1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
ปฐมวัย ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
เด็ก 

1.2.2 กิจกรรมจัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่น 

10,000 

 

 

5,000 

10,000 

 

 

5,000 

10,000 

 

 

5,000 

10,000 

 

 

5,000 

10,000 

 

 

5,000 

 



8 

 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  

 

1.2.3 โครงการปิดทองหลังพระ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 50,000 

1.3.การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 กิจกรรม ปลูกฝังจิตสํานึก
ให้กับเด็กและเยาวชนในงานวัน
เด็กแห่งชาติกับการเล่นเกมส์   
“โตไปไม่โกง” 

1.3.2 โครงการจัดอบรมเพ่ือ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E) 

1.3.3 โครงการขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาวชน 

- 

 

 

25,000 

 

 

30,000 

- 

 

 

25,000 

 

 

30,000 

- 

 

 

25,000 

 

 

30,000 

- 

 

 

25,000 

 

 

30,000 

- 

 

 

25,000 

 

 

30,000 

มิติที่ 1 รวม 6 โครงการ  1 มาตรการ 

2 กิจกรรม 

145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาสะแบง 

 

- - - - - 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1  กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

- - - - - 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  

 

 

 

2.2.2.  มาตรการนําระบบ     
E-LASS มาใช้ในกระบวนการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 

2.2.3 มาตรการ จัดทําคู่มือใน
การติดต่อราชการให้กับ
ประชาชน 

 

 

- 

 

 

10,000 

- 

 

 

10,000 

 

 

 

- 

 

 

10,000 

- 

 

 

10,000 

- 

 

 

10,000 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 2.3  มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและการใช้
อํานาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

 

 

2.3.1 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2.3.2 มาตรการมอบอํานาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

  

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

 

 

2.4.1  โครงการประกาศเกียรติ
คุณพ่อดีเด่น – แม่ดีเด่น 
 
2.4.2  โครงการกิจกรรมวัน  
อปพร. 
2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

20,000 

 

25,000 

 

- 

20,000 

 

25,000 

 

- 

20,000 

 

25,000 

 

- 

20,000 

 

25,000 

 

- 

20,000 

 

25,000 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

 

2.5.1  มาตรการจัดทําข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 
 
2.5.2  มาตรการ จัดทําแผน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 
2.5.3  มาตรการ ดําเนินการรับ
แจ้งและประชาสัมพันธ์มาตรการ
กรณีตรวจพบการทุจริต 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

มติที่ 2 รวม 3  โครงการ 6 มาตรการ 

3 กิจกรรม 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

3.การส่งเสริม
บทบาทและการ
มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ การปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

 

3.1.1 มาตรการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาสะแบงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3.1.2  กิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัด
จ้างให้สาธารณชนทราบ 
3.1.3 มาตรการจัดให้มีช่องทาง
ประจําสําหรับเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและผลงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1  โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) 
 
3.2.2  มาตรการมีคําสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่เพ่ือรับเรื่องร้องเรียน
จากประชาชน 
 
3.2.3 โครงการลดขั้นตอนการ
รับเรื่องราวร้องทุกข ์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 

35,000 

 

- 

 

 

- 

35,000 

 

- 

 

 

- 

35,000 

 

- 

 

 

- 

35,000 

 

- 

 

 

- 

35,000 

 

- 

 

 

- 

 
 
 
 



16 

 

 
 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

  (บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1  มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
3.3.2  มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 
3.3.3 มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

มติที่ 3 รวม 2 โครงการ 6 มาตรการ 

1 กิจกรรม 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกําหนด 

 

4.1.1 มาตรการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายในและการรายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

 
4.1.2 มาตรการตรวจสอบ
ภายในและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

4.2 การสนับสนุนให้
ให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางท่ี
สามารถดําเนินการได้ 

4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย 

- - - - - 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

  

 

 

 

4.2.2  มาตรการเชิญชวน
ประชาชนร่วมเข้ารับฟังประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
4.2.3  มาตรการติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์ในโครงการ
ก่อสร้างของ อบต.  ณ สถานที่
ก่อสร้างเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

 

4.3.1 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.3.2 มาตรการจัดห้องทํางาน
และห้องประชุมสําหรับสมาชิก
สภา 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 2564 2565 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 

 

 

4.4.1  กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
4.4.2  มาตรการเฝูาระวังการ
คอร์รัปชันโดยภาคประชาชน 
 

10,000 

 

- 

10,000 

 

- 

10,000 

 

- 

10,000 

 

- 

10,000 

 

- 

มติที่ 4 รวม 1 โครงการ 7 มาตรการ 

1 กิจกรรม 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

10,000 10,000 

 
 



๒๐ 

 

ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ชื่อโครงการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต        

ของโลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่สําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่ง
มี ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่ง
ได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการ
ปฏิบัติงานโดยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ 
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง จึงเล็งเห็นความสําคัญใน          
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสํานึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงาน
ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมค่านิยมด้วยการมีจิตสํานึกที่ดีใน
การปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงมีคุณธรรม จริยธรรม

เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและเป็นแนวทาง ในการดําเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
๒.เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเอง

ให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็น
พลเมืองดีสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติสร้างจิตสํานึกในการกระทําความดี 
รู้จัก การให้การเสียสละ ความสามัคคีและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

๓.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงจํานวน  50 คน 



๒๑ 

 

 

วิธีการด าเนินงานโครงการ 
1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 

2. ประสานงานกลุ่มเปูาหมาย วิทยากร สถานที่ดําเนินการอบรม 

3. ดําเนินการอบรมตามกําหนดการ 

4. ประเมินผลโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2561 - 2565 

งบประมาณ 
งบประมาณ 20,000 บาท  

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักปลัด 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลนาสะแบงที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการผ่านการประเมินความรู้ในเนื้อหาวิชาที่ได้รับการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง ที่ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างเหมาะสม 

๒. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจ 
และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมมีความสํานึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละการช่วยเหลือแบ่งปันเสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรมปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

3. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัย การ
รักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 

 



๒๒ 

 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.2 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล 
 การทํางานข้าราชการ เป็นการกระทําเพ่ือประเทศชาติและประชาชน เป็นงานที่มีผลกระทบทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตต่อสังคมมากกว่าจะมีผลต่อตนเองและพวกพ้อง งานราชการจึงแตกต่างจากงานเอกชน
และงานบริษัท เป็นการลงทุนลงแรงที่ไม่มีกําไรโดยตรงแก่ผู้ทํางานและหน่วยงาน แต่จะมีผลดีต่อส่วนรวม 
และส่วนใหญ่จะเป็นผลระยะยาว ซึ่งเมื่อส่วนรวมและสังคมมีผลลัพธ์ที่ดี ย่อมส่งผลให้ข้าราชการซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมเกิดประโยชน์สุขไปด้วย ตรงกับปรัชญาการดํารงชีวิตของมวลมนุษย์ว่า “ถ้าคนอ่ืนไม่มี
ความสุขเราจะสุขได้อย่างไร” ดังนั้น อาชีพ “ข้าราชการ” ในทุกชาติ ทุกสังคม จึงถูกคาดหวังจาก
ประชาชนในชาติว่าจะประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ ยึดความถูกต้อง เป็นธรรม เป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ข้าราชการจึงจําเป็นต้องมีพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงในการทํางาน ซึ่ง
หมายถึงการเป็นคนดีและคนเก่งไปพร้อมกัน  
 คุณธรรมค่านิยมพ้ืนฐานที่เราต้องยึดถือในสังคมอาจแตกต่างแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา (ค่านิยม 
คุณธรรมตามสถานการณ์) พฤติกรรมที่เราปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ จนแตกต่างไปด้วย อย่างไรก็ตาม การที่เราทุก
คนจะอยู่ร่วมกันในสังคม จําเป็นต้องมีค่านิยม หลักท่ีได้รับการยอมรับจากสังคมร่วมกัน เราสามารถอธิบาย
ค่านิยมพ้ืนฐานที่ทําให้เราแสดงพฤติกรรมออกมาโดยวิธีการอภิปรายและสะท้อนกลับในการกระทํา
ดังกล่าวจะทําให้เราแสวงหาค่านิยมพ้ืนฐานที่ทําให้สังคมหรือชุมชนของเราทําหน้าที่อย่างมีเหตุผลที่ทําให้
สังคมโดยรวมสงบสุข อาทิเช่น เรากําหนดค่านิยม/คุณธรรมพ้ืนฐานของมนุษย์โลก หรือเรียกว่า กฎทอง
ของมนุษย์คือ “ให้ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนเหมือนดังเช่นท่านต้องการให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อท่าน” หรืออาจเป็นค่านิยม
พ้ืนฐานที่เขียนในรูปแบบทางลบคือ “สิ่งใดที่ไม่อยากให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อท่าน ก็อย่าทําสิ่งนั้นต่อผู้อ่ืน” ซึ่งทั้ง 
๒ ค่านิยมพ้ืนฐานสะท้อนหลักการเดียวกัน 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปรับปรุงประมวลจริยธรรมให้เป็นปัจจุบัน ทันกับสภาวการณ์และสภาพการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง รายชื่อคณะกรรมการตามวาระ ตําแหน่ง 
 ๓. เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูและประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการฝุายการเมืองและข้าราชการท้องถิ่นตระหนัก 
ระลึกอยู่เสมอในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม 
 
 



๒๓ 

 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
นาสะแบง 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
วิธีด าเนินการ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 3.เสนอผู้มีอํานาจลงนาม ประกาศใช้ต่อไป 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ปี 2561 - 2565 
งบประมาณในการด าเนินการ- 
ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ข้าราชการฝุายการเมืองและข้าราชการท้องถิ่นตระหนัก ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
มาตรการ  จัดท าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคล มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งการกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้ง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย ต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู ่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้ง
พรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือ
การที่บุคคลผู้มีอํานาจ ที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบฯลฯ ซึ ่ง หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงาน
ควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงจึงได้จัดคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง 
เป้าหมาย 

คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  60 เล่ม 
ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปี 2561 - 2565 
งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ 5,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
ตัวช้ีวัด 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
 



๒๕ 

 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
  เด็ก 

หลักการและเหตุผล  
นิทานเป็นกิจกรรมจําเป็นสําหรับเด็กที่ง่ายและเหมาะกับทุกโอกาสและทุกสถานการณ์ เด็ก

สามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องจากนิทานเหตุผลของการฟังนิทานคือทําให้เด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและ
นิทานยังช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออกและนิทานจะสร้างสรรค์นิสัยรักการ
อ่าน การเห็นความสําคัญของหนังสือไปพร้อมกันการเล่านิทานให้เด็กฟังเสมอ ๆเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดพัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็ก ทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญาและภาษา 
โดยเฉพาะพัฒนาการด้านสังคมในเรื่องของความมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งสามารถปลูกฝังผ่านการเล่านิทาน
จนเกิดความผูกพันและมีเจตคติที่ดีในด้านต่าง ๆ ติดตัวไปจนโตการเล่านิทานเป็นการสร้างสัมพันธ์ความ
ใกล้ชิดผูกพันระหว่างผู้เล่ากับเด็กทําให้ผู้เล่าเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเด็กขณะที่เล่าเด็กจะคิดจินตนาการ 
เข้าใจซึมซับ รับรู้แยกแยะในสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง จึงได้จัดทํา
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมจริยธรรมเด็กด้วยสื่อหนังสือนิทานขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้ปกครองเด็กได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสําคัญในการเสริมสร้างจิตสํานึกที่ดีให้แก่เด็กผ่าน
สื่อหนังสือนิทาน เพ่ือปลูกฝัง และเป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กเก่ียวกับการใช้สื่อหนังสือนิทานในการสอนคุณธรรมจริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต แก่เด็กปฐมวัย 
   2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
และจิตสํานึกที่ดีให้แก่เด็กปฐมวัย 
เป้าหมาย/ ผลผลิต 
  ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อหนังสือ
นิทานสําหรับเด็ก จํานวน 1 ครั้ง 
พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
วิธีด าเนินการ 
  1.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อหนังสือนิทานในการสอนและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กปฐมวัย  
  2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้ปกครองยืมสื่อหนังสือนิทานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไป
ใช้ในการสอนบุตรหลานของตนเองที่บ้าน 
  3. จัดกิจกรรมประกวดการใช้สื่อหนังสือนิทานสอนลูก 
  4. คณะทํางานติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 



๒๖ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปี 2561 – 2565 
 
งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ 10,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ์ 
  1.เด็กปฐมวัยมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันได้ 
  2. เด็กปฐมวัยมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที 
  3.เด็กปฐมวัยมีเมตตา กรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
  4.เด็กปฐมวัยมีมารยาท และปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมไทย 
  5. เด็กปฐมวัยสามารถเล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

ชื่อกิจกรรม การจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
กองคลังคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อ่ืนๆของ

องค์การบริหารส่วนตําบลรวมถึงการสืบเสาะหาแหล่งที่มาของรายได้เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลมี
รายได้เพียงพอกับการดําเนินการในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านต่างๆจึงจําเป็นที่จะต้องมีความ
พร้อมในการดําเนินการเร่งรัด และจัดเก็บรายได้ ตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดแก่ประชาชนให้
ตระหนักถึงหน้าที่ทีต่้องเสียภาษี และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้
ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนชําระภาษีแต่ละประเภท กอปรกับได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีและการได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐบาล สํานักการคลังส่วนพัฒนารายได้จึงได้จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงภาษีท้องถิ่นคืออะไร 
2. เพ่ือให้สามารถดําเนินการเร่งรัด และจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ตลอดจนสามารถจัดเก็บได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่ประชาชน ผู้มีหน้าที่เสีย

ภาษ ี
4. เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการชําระภาษีและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น 
5. เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก และสร้างให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทราบขั้นตอนการ

ชําระภาษีทุกประเภท 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกีย่วกับภาษีท้องถิ่น จํานวน 1,000 ฉบับ 

พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

วิธีด าเนินการ 
1. รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นและขั้นตอนการชําระภาษีภาษีประเภท 

ต่าง ๆ 
2. ออกรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น 
3. ประชุมวางแผนการดําเนินการ และกําหนดรูปแบบแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น 
4. ดําเนินการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นให้แก่ประชาชน 
5. แจกจ่ายให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 



๒๘ 

 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2561-2565 

8. งบประมาณด าเนินการ      
  5,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจผู้รับบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อโครงการ   ปิดทองหลังพระ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” 

หลักการและเหตุผล/ ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปโครงการพระราชดําริ  และโครงการหลวงต่าง ๆ ทั้งทรงมีพระราชดําริชี้แนะ
แนวทางให้พสกนิกรชาวไทยนําหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้เป็นแนวทางในการดํารงชีวิต
เพ่ือให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
แต่ยังมีประชาชนจํานวนมากยังขาดความรู้และความเข้าใจในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระ
ราชดํารัสชี้แนะให้พสกนิกรชาวไทยนํามาใช้เป็นแนวทางในการดํารงชีวิต 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงได้ตระหนักและเห็นถึงปัญหา จึงได้
จัดทําโครงการปิดทองหลังพระ“ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงพระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน
และสามารถน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันของตนเอง
และภายในชุมชน โดยการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน ตามชุมชนต่าง ๆ  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และโครงการที่ได้นําแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาปฏิบัติ เช่น โครงการหลวง โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับปุา ดิน น้ํา วิศวกรรม และด้านอ่ืน โครงการพลังงานทดแทน โครงการขยายผล
โครงการหลวง เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริต่างๆ และมีความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักคุณธรรม  
ความซื่อสัตย์สุจริต  ความมีเหตุมีผล  ความขยันอดทน การใช้สติปัญญา ความรอบรู้ และรอบคอบ  มา
เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน การดํารงชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชนได้เป็นอย่างดี 
   3. เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความตระหนักรับผิดชอบต่อชุมชนและท้องถิ่นในการ
รักษาสภาพแวดล้อม การประหยัดพลังงานการใช้พลังงานทดแทน  
   4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนํามาปรับ
ประยุกต์ใช้ทั้งแนวทางการดํารงชีวิตและการอนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  

 

 

 



๓๐ 

 

พื้นที่ด าเนินการ 
อบรมและศึกษาดูงานชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โครงการหลวงโครงการขยายผลโครงการหลวงต่างๆ  

วิธีการด าเนินการ  
 1. ฝึกอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่างๆ 
 2. นําผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3. นําผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าศึกษาดูงานชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริโครงการหลวงโครงการขยายผลโครงการหลวงต่างๆ  

4. นําผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าศึกษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพ่ือสืบ
สานวัฒนธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งมีประเพณีแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันเพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันของตนเอง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปี 2561 - 2565 

งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักปลัด 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ข้าราชการการเมือง บุคลากรฝุายประจํา มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สามารถนําประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ทั้งในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  ความ
ขยันหมั่นเพียร ประพฤติตนได้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 

ชื่อกิจกรรม ปลูกฝังจิตส านึกให้กับเด็กและเยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติกับการเล่นเกมส์ “โตไปไม่
โกง” 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปลูกจิตสํานึกให้กับเด็กและเยาวชนเป็นการปลูกฝังการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อเด็ก
และเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้าจะได้ตระหนักถึงผลของการทุจริตคอรัปชั่นต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนรับรู้และเข้าใจถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย 
 2. เพ่ือส่งเสริมและปลูกจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมและทัศนคติในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
 3. เพื่อขยายเครือข่ายสร้างความซื่อสัตย์และร่วมกันต้านปัญหาคอร์รัปชั่นไปสู่โรงเรียนในสังกัดให้
ครอบคลุม 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปในเขตตําบลนาสะแบง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

วิธีด าเนินการ 
 จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ “โตไปไม่โกง” ในงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม  

งบประมาณด าเนินการ       - 

 ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมายเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
 
 
 

 

 



๓๒ 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

ชื่อโครงการ  จัดอบรมเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) 

หลักการและเหตุผล/ ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัญหาสําคัญที่
รัฐบาลทุกรัฐบาลให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆ และจัดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความ
ร่วมมือในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันปัญหากลุ่มผู้ใช้เสพยาเสพติดเริ่ มพบในกลุ่ม
เยาวชนที่มีอายุน้อยลง กว่าทุกปี รวมถึงผู้ค้าที่พบในกลุ่มเยาวชนอายุน้อยๆ เช่นกัน  ผลกระทบมาจาก
ปัญหาทางครอบครัว ปัญหาสังคมในยุคสมัยโลกาภิวัฒน์ ยุคดิจิตอล ที่มีความฟูุงเฟูอ ความอยากได้อยากมี
ในวัตถุนิยม และนําไปสู่ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่เด็กและเยาวชนอาจถูกชักนําไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทาง
ใดทางหนึ่ง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กําลังจะเป็นวัยรุ่น ที่มีความอยากรู้ อยาก
ลองและเสี่ยงต่อการถูกชักนําได้ง่าย  
   องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชน  ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด จึงได้จัดทําโครงการ
การศึกษาเพ่ือปูองกันการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนในเขตตําบลนาสะแบง โดยจัดให้มีการให้ความรู้ใน
เรื่องของโทษและพิษภัยของยาเสพติด การปูองกันยาเสพติด ให้รู้จักวิธีการหลีกเลี่ยง การปฏิ เสธการใช้ยา
เสพติด เพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน  การปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนได้ตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การสร้างจิตสํานึกที่ดี และการปฏิบัติตนเป็นคน
ดีในการช่วยเหลือครอบครัว ช่วยเหลือสังคมและเป็นประชาชนที่ดีของชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้ตระหนักถึงโทษ พิษภัยและความ      
รุนแรงที่อาจเกิดข้ึน  
   2. เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติด 
   3. เพ่ือควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติดและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน
ในเขตตําบลนาสะแบง 
    4. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและมีจิตสํานึกในการปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
โรงเรียน 

5. เพ่ือปลูกจิตสํานึกทีดีในการประพฤติปฏิบัติตนของเด็กและเยาวชน   

เป้าหมาย/ผลผลิต 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ของโรงเรียนในเขตตําบลนาสะแบง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตําบลนาสะแบง 
 
 
 



๓๓ 

 

วิธีการด าเนินการ  
           1. ประสานวิทยากรที่ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น วิทยากรจาก ปปส.ทหาร                          
หรือตํารวจ D.A.R.E. 
           2. ประสานผู้บริหารโรงเรียนในพ้ืนที่เพ่ือขออนุญาตให้วิทยากรผู้ได้รับการผ่านการอบรม                         
เกี่ยวกับยาเสพติดเข้าสอนเด็กนักเรียน พร้อมทั้งจัดทําแผนการสอนตามหลักสูตรโครงการ จํานวนห้องละ 
13 ชั่วโมง โดยปรากฏวัน เวลา ที่จะเข้าสอนอย่างชัดเจน และให้สามารถดําเนินการตามแผนการสอน 
           3. วิทยากรดําเนินการสอนตามตารางการเรียนการสอน ทั้งนี้ให้สรุปผลการเรียน การสอนของแต่
ละห้องเรียน/โรงเรียน โดยระบุแผนการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนอย่างชัดเจน 
      4. เด็กนักเรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองผลการอบรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2561-2565 

งบประมาณด าเนินการ    

25,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและรู้ถึงโทษ พิษภัยและความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึน หากไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
          2. นักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงการปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง 
          3. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตําบลนาสะแบงลดลง 
          4. การทํางานร่วมกันปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
          5. เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีความประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๓๔ 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน 

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

  ปัจจุบันสถานการณ์เด็กและเยาวชนมีความรุนแรงมาก ทั้งปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
ปัญหายาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีพฤติกรรมเสี่ยงและประพฤติตัวไม่เหมาะสม ปัญหา
ทั้งหมดมาจากองค์ประกอบทั้งจากตัวเด็ก เยาวชน และจากผู้ใหญ่ ซึ่งสร้างปัญหาให้กับตัวเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์  ระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และการศึกษา ทําให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
 คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้
มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เรื่องการจัดตั้งสภาเด็กและเยาชนตําบล โดยขอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในระดับชุมชน/ท้องถิ่น ซึ่งเป็นบริบทที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด เสริมสร้างบทบาท
และกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเกี่ ยวกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น เพ่ือ
สร้างองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชน ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในชุมชน 
ประสานกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน รวบรวม สังเคราะห์ ปัญหาความต้องการในการพัฒนา และข้อเสนอใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีองค์กรกลางของเด็กและเยาวชน ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชน 
ประสานกลุ่มต่าง ๆ ร่วมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนา และข้อเสนอในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. เพ่ือเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 
 3. เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซ่ึงความคิดเห็น ความรู้ ความสามารถ ตาม
ความถนัดและสนใจ 

เป้าหมาย / ผลการผลิต 

 1. จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน  
 2. ขับเคลื่อนให้สภาเด็กและเยาวชน ทําหน้าที่เป็นองค์กรกลางของเด็กและเยาวชน ร่วมกัน
สังเคราะห์ปัญหาความต้องการและข้อเสนอในการพัฒนาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. ปลูกฝังจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในความซื่อสัตย์ สุจริต การมีจิต
สาธารณะและต่อต้านการทุจริต 
 
 



๓๕ 

 

พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

วิธีด าเนินการ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินงาน 
          2. กําหนดแผนการดําเนินงาน กําหนดกลุ่มเปูาหมาย  
          3. จัดทําตารางกิจกรรม และหลักสูตรการฝึกอบรม  
         4. ดําเนินการอบรมประกอบด้วยจัดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และทัศนศึกษาดูงานพ้ืนที่ ที่
ประสบความสําเร็จในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 
 5. ประเมินผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปี 2561-2565 

งบประมาณด าเนินการ 

          25,000 บาท  

ผู้รับผิดชอบ 

 กองสวัสดิการสังคม   

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 การรวมพลังเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพ ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ ลดปัญหาที่เกิดกับ
เด็กและเยาวชน และเกิดการพัฒนาชุมชน สังคม ในเรื่องการมีส่วนร่วมและการมีจิตอาสาสาธารณะ 
 2 เกิดองค์กรเด็กและเยาวชนในรูปแบบสภาเด็กและเยาวชนในระดับตําบล   
 3 เกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็งในระดับตําบล 
         4 สมาชิกสภาเด็กมีจิตสํานึกและความตระหนักในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต การมีจิต
สาธารณะและต่อต้านการทุจริต 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ชื่อกิจกรรม ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจํานงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean 
Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์และสั่ง
การให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิ
ชอบตลอดถึงการปูองกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 

 เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างระบบ
ราชการที่ใสสะอาด องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง จึงประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาดตาม
เจตนารมณ์การปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประกาศ จํานวน 1  ฉบับ 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2561 – 2565 
วิธีด าเนินการ 
 1.จัดทําประกาศ 
 2.ผู้บริหารประกาศเจตจํานงต่อสภา/บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
 3.ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 

งบประมาณการด าเนินการ        - 

ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงมีความใสสะอาดตามเจตนารมณ์การปูองกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
  
  

 

 



๓๗ 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง /เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

ชื่อกิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือให้ให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
เกิดประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบและสอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อความบริสุทธิ์ ยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 
 2. เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
           พนักงานพนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

พื้นที่ด าเนินการ 
            องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพ่ือทําหน้าที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
 2. รวบรวมผลการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาทุกสํานัก/กอง เพ่ือเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ โดยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ก่อนวันที่
เลื่อนขั้นเงินเดือนตามวงรอบการเลื่อนขั้น (เมษายน และ ตุลาคม)โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความ
ประพฤติ การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม การมาปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือในกิจกรรมของ
หน่วยงาน  
 3. จัดทํารายงานการประชุมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
 4. จัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงเป็นผู้มีอํานาจสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนตามความเห็นของคณะกรรมการ 
 5. รายงานจังหวัดทราบ เพื่อตรวจสอบ และแจ้งเวียนคําสั่งให้แต่ละสํานัก/กองทราบ  
 6. บันทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนในทะเบียนประวัติพนักงาน  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก  เลื่อนวันที่  1 เมษายน ของปีที่ได้เลื่อน 
 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง  เลื่อนวันที่  1 ตุลาคม ของปีถัดไป 

งบประมาณการด าเนินการ        - 

 



๓๘ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนตําบล ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามความสามารถ ทักษะ และผลการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะในการทํางานและคุณลักษณะอ่ืนที่โดดเด่น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

ชื่อมาตรการ  น าระบบ E-LAAS มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง มีนโยบายจะพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารการคลังเพ่ือ

รองรับ E – GOVERMEN) ของภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพติดตามผลการดําเนินงาน
ระบบงบประมาณ ระบบการจัดเก็บรายได้ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบการบันทึก
บัญชี การจัดทํารายงานการเงิน การเบิกจ่ายรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี พร้อมการจัดทําฎีกา
และการออกเช็คพร้อมงบประกอบการแสดงฐานะทางการเงินครบถ้วนตามท่ีระเบียบกําหนด เนื่องจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีแนวทางให้องค์กรปกครองทั่วประเทศใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) จะ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติทํางานได้สะดวกรวดเร็วสามารถตรวจสอบได้ง่ายและลดขั้นตอนการทํางานทีซ้ําซ้อน
สามารถให้ข้อมูลผู้บริหารได้รวดเร็วเป็นปัจจุบันก่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง ได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าว ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบการเบิกจ่ายในระบบ (e-laas) เพ่ือให้สามารถติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถเป็นเครื่องมือในการ
บริหารราชการแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การเบิกจ่ายเงินรวมไปถึง

ระบบบัญชีเข้าสู่ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน 
๒.  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓.  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากับประโยชน์และเกิดความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน 
๔.  เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามด้านรายรับ – รายจ่าย ระบบการเงินการคลังให้เป็นปัจจุบัน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
1. ผู้บริหารฝุายการเมือง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 
2. ข้าราชการฝุายประจําประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและรองปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน 
3. บุคลากรทุกสํานัก/กอง  
4. ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสียในการดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

 
 



๔๐ 

 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง  

วิธีด าเนินการ 
1.  มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
2.  อบรมให้ความรู้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล E-LAAS ในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
3.  ตรวจสอบงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
4.  ดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบบันทึกข้อมูล (E-LAAS) 
5.  ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2561-2565 

งบประมาณด าเนินการ    - 

ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การดําเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ ร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ชื่อมาตรการ  จัดท าคู่มือในการติดต่อราชการให้กับประชาชน   
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง มีหน่วยงานในสังกัดที่ให้บริการประชาชน หลากหลาย
หน่วยงาน การติดต่อราชการที่สะดวกรวดเร็ว ถือเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือลดขั้ นตอนในการ
ปฏิบัติราชการ อีกทั้งประชาชนได้รับความพึงพอใจในการรับการบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล    
นาสิงห์  
 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือลดขั้นตอนในการติดต่อราชการของหน่วยงาน  
 ๒. เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริงานงานตามโครงการต่างๆ  
 ๓. เพ่ือให้ประชาชนได้โอกาสตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล   
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผลิตเอกสารคู่มือการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง เพ่ือการรับรู้ข้อมูล
ขั้นตอนการติดต่อหน่วยงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง  
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. เก็บรวบข้อมูลจากทุกสํานัก / กอง   
 ๒. นําข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงเพ่ือเผยแพร่ในวารสาร  
 ๓. กําหนดจัดวางรูปเล่ม 
 ๔. เสนอผู้บริหารเพ่ือกลั่นกรองรูปแบบและเนื้อหาที่จะนําเผยแพร่   
 ๕. ดําเนินการจัดทํารูปเล่ม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2561 - 2565 
 

งบประมาณด าเนินการ 
 10,000 บาท  
 

ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 
 
 
 



๔๒ 

 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 เชิงปริมาณ ผลิตคู่มือการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง จํานวน  500 
เล่ม 
 2 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของประชาชน เข้าใจในการติดต่องานราชการ และความพึงพอใจใน
การขอรับการบริการ   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อโครงการ   โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
 หลักการและเหตุผล 
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๒กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  
 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
สะแบง มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบลนา
สะแบง      จึงได้จัดทําโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๒.  เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓.  เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๔.เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 เป้าหมาย 

๑.  เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงให้สั้นลง  
๒.ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ  และการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

วิธีด าเนินการ 
 ๑.   แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง  และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 



๔๔ 

 

 ๓.   ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป  พร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๔.   มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

๕.  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และผู้บริหารทราบ 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2561-2565 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
งบประมาณ - 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.   ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  
 ๒.   การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

๓.   การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๔.  ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้

ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อมาตรการ  ออกค าสั่งมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖มาตรา 
๒๗วรรคแรก ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ 
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้ดํารงตําแหน่งใดให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ทั้งนี้ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ
ประชาชน 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 

วิธีด าเนินการ 

 ออกคําสั่งมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
และปลัดออกการบริหารส่วนตําบล 

ตัวช้ีวัด 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 
 
 



๔๖ 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ชื่อโครงการ ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น - แม่ดีเด่น 

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

 ด้วยวันที่ 5  ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็นพ่อ
แห่งชาติ และวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ
ซ่ึงถือเป็นแม่แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงได้จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ทั้ง
สองพระองค์ท่านเป็นประจําทุกปี โดยจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นประจําชุมชน และแม่ดีเด่น
ประจําชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชนให้เป็นพ่อดีเด่น และแม่ดีเด่น
ประจําชุมชน เพ่ือเป็นแบบฉบับที่ดีให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่สําคัญยิ่งของบุรุษในฐานะที่
เป็นพ่อ และ สตรีในฐานะที่เป็นแม่ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องให้การสนับสนุน
และส่งเสริมผู้ที่ประกอบคุณงามความดีที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม  จึงได้จัดโครงการประกาศ
เกียรติคุณพ่อดีเด่น -แม่ดีเด่นข้ึนเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับการยกย่อง 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่พระคุณและบทบาทของพ่อ-แม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 2. เพ่ือประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อ-แม่ดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป 
 3. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุรุษ-สตรี ที่บําเพ็ญประโยชน์ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม 
 4. เพ่ือสืบทอดและธํารงรักษาไว้ซึ่งค่านิยมและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม 

เป้าหมาย / ผลการผลิต 

จัดทําโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นพ่อ -แม่ ดีเด่น ในวันที่ 5
ธันวาคม และ 12 สิงหาคม ของปี 

พื้นที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

วิธีด าเนินการ 

  1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
 2. จัดทํา/ขออนุมัติโครงการ 
 3. กําหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติพ่อ- แม่ดีเด่นประจําชุมชน  
 4. ประสานชุมชนให้คณะกรรมการชุมชนพิจารณาคัดเลือกพ่อดีเด่นประจําชุมชน และแม่ดีเด่น
ประจําชุมชน ส่งรายชื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
 5 จัดกิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
 
 



๔๗ 

 

 
   -มอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นประจําชุมชน การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ                
5  ธันวาคม  
   -มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นประจําชุมชน การจัดงานวันแม่แห่งชาติ             
12  สิงหาคม  
 6. ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ปี 2561 - 2565 

งบประมาณด าเนินการ 

20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนในเขตตําบลนาสะแบง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ 
2. ประชาชนในชุมชนรับทราบถึงเกียรติคุณที่พ่อ –แม่ ดีเด่นจากการได้กระทําตนเป็นบุคคลดีเด่น

แห่งปีเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตและบังเกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่อง 
๓. บุตรหลาน เด็กและเยาวชนบังเกิดความภาคภูมิใจบุพการีของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
ชื่อโครงการ กิจกรรมวัน อปพร.  

หลักการและเหตุผล/ ที่มาของโครงการ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง ได้จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนขึ้นเพ่ือ

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนร่วม การให้ความช่วยเหลือหน่วยงานทางราชการในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสมาชิก       
อปพร.ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยดีตลอดมา และทางราชการได้กําหนดให้วันที่ 
22 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน อปพร. เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและประกาศศักยภาพของอาสาสมัครปูองภัย
ภัยฝุายพลเรือนภาคประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงจึงได้จัด
โครงการกิจกรรมวัน อปพร. ขึ้นเพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางราชการที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมภาคประชาชนที่อาสาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน รวมถึงการสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเหล่าสมาชิก อปพร.ที่
มีต่อการให้บริการสังคม  

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือรําลึกถึงวันสถาปนาอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนในวันครบรอบการก่อตั้ง 
 2.  เพ่ือตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ อปพร.ให้มีระเบียบวินัยและร่วมแสดงความเห็นตลอดจน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางาน ร่วมแสดงพลังของกลุ่ม อปพร.โดยการเดินสวนสนามและการทํา
คุณประโยชน์เพื่อสังคม 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้ อปพร.ที่ปฏิบัติงานดีเด่น มีขวัญและกําลังใจ มีความสามัคคีและร่วมกิจกรรม
กันแสดงออกถึงความสมานฉันท์และร่วมพิธีชุมนุมสวนสนาม   
 4. เพ่ือส่งเสริมเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่ผู้เสียสละและการให้บริการสาธารณะ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
-  จัดให้มีการเดินสวนสนามของ อปพร.และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เนื่องในวัน อปพร. 
 -  จัดให้มีพิธีการมอบโล่ อปพร.ดีเด่น ประจําปี  จํานวน 9 คน 
 -  จัดให้มีกิจกรรมแสดงนิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมา 

พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

วิธีการด าเนินการ 
 -  จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานมอบหมายงาน โดยให้คณะกรรมการศูน ย์
ประสานงาน อปพร.ตําบลนาสะแบงมีส่วนร่วมในกิจกรรม   
 -  จัดทําโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติ   
 -  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๔๙ 

 

 -  จัดทําบอร์ดเพื่อแสดงผลงานและกิจกรรมของ อปพร. 
 -  จัดทําเอกสารการจัดทําโครงการกิจกรรมวัน อปพร. สูจิบัตรจัดงานให้สมาชิก อปพร. ทราบ 
 -  จัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายและอนุมัติดําเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 -  ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยกําหนดให้มีพิธีเปิดโครงการ สมาชิก อปพร.เดินสวนสนาม
ในช่วงบ่าย และรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงเย็นรวมทั้งมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิก อป
พร.ดีเด่นประจําปี 
 -  การประเมินผลการดําเนินการ  

ระยะเวลาด าเนินการ   
          วันที่  22  มีนาคม  ของทุกปี 

งบประมาณด าเนินการ 
 25,000 บาท  

ผู้รับผิดชอบ  
 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  สํานักปลัด 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. สมาชิก อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง ตระหนักถึงความสําคัญของวันก่อตั้ง

สถาปนาในวันที่ 22 มีนาคมของทุกปีให้เป็นวัน อปพร. 
 2. สมาชิก อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความสําคัญ
ในการให้บริการสังคม   
 3 สมาชิก อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของทาง
ราชการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงได้อย่างดี  
 4 สมาชิก อปพร.องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง เป็นตัวแทนของภาคประชาชนที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น และเป็นผู้มีความเสียสละ อุทิศเวลาให้กับราชการ และได้รับการปลูกจิต
สาธารณะ การมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๐ 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ชื่อกิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เป็นกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือยกย่องบุคคล และเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในตําบลนาสะแบง            

เป้าหมาย / ผลผลิต 
 ทั้ง 9 หมู่บ้านในตําบลนาสะแบง  

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง                                                                                 

วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ                                                                                              
  2. กําหนดหลักเกณฑ์ / แนวทางดําเนินงาน                                                                       
        3. แจ้งกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ดําเนินงานคัดเลือก                                                                           
  4. สรุปผลการสรรหา                                                                                                 
  5. ประกาศผล                                                                                                         

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2561 - 2565                                                                

งบประมาณด าเนินการ     -  

ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม  

ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 มีบุคคลต้นแบบเพื่อยกย่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน หมู่บ้านละ 1 คน                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชื่อมาตรการ จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ เพ่ือเป็นการปูองกันความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นต่อองค์กรและประเทศชาติ การที่จะดําเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่ างเป็นรูปธรรมนั้น 
จะต้องมีแบบแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสามารถพาให้องค์กรบรรลุถึงเปูาหมายในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตได้  
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ ที่มีวัตถุประสงค์ปูองกันและ  
ปราบปรามการทุจริตไปสู้ความสําเร็จได้ 
 2. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อองค์กร   

เป้าหมาย / ผลผลิต 
 แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 – 2565 จํานวน 1 ฉบับ 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. มอบให้แต่ละส่วนราชการเสนอโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ ที่มีวัตถุประสงค์เป็น 
การปูองกันและปราบปราการทุจริต 
 2. รวบรวมแล้วเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
 3. แจ้งทุกส่วนราชการเพ่ือให้ทราบแผนปฏิบัติการ แล้วขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
   

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2561-2564 
 

งบประมาณด าเนินการ       - 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 
 

ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 – 2565 ดําเนินการแล้ว 
เสร็จภายในกําหนด 
 
 
 



๕๒ 

 

 
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
ชื่อมาตรการ ด าเนินการรับแจ้งและประชาสัมพันธ์มาตรการกรณีตรวจพบการทุจริต 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงเปิดโอกาสให้ประชาชนร้องทุกข์ได้หลายช่องทาง อาทิ 
โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค กล่องแสดงความคิดเห็น เขียนคําร้องด้วยตนเองหรือผ่านตัวแทน แต่ประชาชนยังไม่มี
โอกาสรับทราบแนวทางดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบลฯเมื่อเกิดการทุจริต จึงยังไม่มีความเชื่อมั่น
ในหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้แนวทางในการดําเนินการเมื่อตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความ
ชัดเจนและประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อหน่วยงานของรัฐ จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการนี้ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความสุจริต 
 2. เพ่ือปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติงาน 
 3. เพ่ือลงโทษและปราบปรามผู้กระทําความผิด 
 4. ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในหน่วยงานของรัฐ 
.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงมีคําสั่งกําหนดแนวทาง มาตรการดําเนินการรับแจ้ง 
จํานวน 1 คําสั่ง และประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 5 ช่องทาง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

วิธีด าเนินการ 
 1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงกําหนดมาตรการโดยออกเป็นคําสั่ง 
 2. มอบหมายงานนิติการดําเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง และสรุปสํานวนการสอบสวนรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงเพ่ือโปรด
พิจารณาสั่งการ 
 3. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงพิจารณาสั่งการตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
 4. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางขององค์การบริหารส่วนตําบล 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2561 - 2565 

8.งบประมาณด าเนินการ       - 

9.ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 

 



๕๓ 

 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. เชิงปริมาณ จัดทําคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง เรื่อง กําหนดมาตรการเมื่อตรวจ
พบการทุจริตคอร์รัปชั่น จํานวน 1 คําสั่ง ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ประชาชนทราบจํานวน 5 ช่องทาง 
 2. เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของประชาชนที่รับทราบมีความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ชื่อมาตรการ  ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่กําหนดไว้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)-(8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดตามบทบัญญัติดังกล่าวซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและตามประกาศของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้กําหนดไว้ให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูเพ่ือให้การดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยสะดวก 
2. เพ่ือให้การดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

วิธีด าเนินการ 
1.จัดสถานที่/ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ สําหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม

มาตรา 9 เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และตั้งอยู่ในบริเวณที่
ประชาชนเข้าไปใช้บริการได้ง่าย 

2.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเป็นการเฉพาะ 

3. มีปูายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ส่วนราชการจัดไว้สําหรับการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจได้ง่าย และมองเห็นได้ชัดเจน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ปี 2561 – 2565 
งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ 10,000 บาท 
สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2. หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร 
3. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 



๕๕ 

 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกข้ันตอน 
 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ 
ชื่อมาตรการ  การเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่กําหนดไว้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)-(8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดตามบทบัญญัติดังกล่าวซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและตามประกาศของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้กําหนดไว้ให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูเพ่ือให้การดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
วิธีด าเนินการ 

1. ส่งประกาศและเอกสารสอบราคา ประกวดราคา ไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกําหนด 
2. จัดทําปูายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในพ้ืนที่ 
3. เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้ประชาชนทราบ 
4. มีการประการวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2561 – 2565 

สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2. หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร 
3. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 
 
 

 



๕๖ 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
ชื่อมาตรการ  จัดให้มีช่องทางประจ าส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้บังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่กําหนดไว้
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)-(8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนดตามบทบัญญัติดังกล่าวซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและตามประกาศของคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้กําหนดไว้ให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูเพ่ือให้การดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน 
วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีช่องทางประจําสําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน ดังนี้ 

1. จัดให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
2. จัดส่งสิ่งพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จัดหมายข่าว เผยแพร่หน่วยงานต่างๆ หมู่บ้าน 
3. เผยแพร่รายงานประจําปีที่แสดงรายรับ-รายจ่าย และผลการดําเนินงานประจําปี 
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว วิทยุกระจายเสียง 
5. จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
6. จัดนิทรรศการ 
7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เวปไซต์ อื่นๆ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2561 – 2565 

สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2. หน่วยงานของรัฐและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการได้รับบริการข้อมูลข่าวสาร 
3. สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความต้องการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 
 



๕๗ 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
ชื่อโครงการ โครงการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา ข้อ ๑๗ กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคม และชุมชน โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามลําดับขั้นตอนและกิจกรรมดังนี้   

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบึงกาฬและวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนา 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของประชาคมชุมชน โดยการจัดประชุมประชาคม เพ่ือรวบรวมปัญหา 
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานราชการ และข้อมูลในแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง ข้อมูล ประเด็นหลักการพัฒนา  
ปัญหา ความต้องการ นํามาวิเคราะห์เพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วนําเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วนําเข้าสภาฯ ท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ  

และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการของชุมชน และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาระดับอําเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศต่อไป 
 ๒. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นและเป็นเครื่องกําหนดทิศทางการพัฒนา
ของท้องถิ่น 

 เป้าหมาย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตตําบลนาสะแบง หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 

วิธีด าเนินการ 
๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 



๕๘ 

 

๒. ดําเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
๓. กําหนดวัน และเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาปีที่ผ่านมา 

และจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น    
๔. คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง ข้อมูล ประเด็นหลักการพัฒนา  

ปัญหา ความต้องการ นํามาวิเคราะห์เพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วนําเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๕. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๖. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วนําเข้าสภาฯ ท้องถิ่นเพ่ือให้ความ

เห็นชอบ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2561-2565 

สถานที่ด าเนินการ 
 ทุกหมู่บ้านในเขตตําบลนาสะแบง  

งบประมาณ 
 งบประมาณ  3๕,๐๐๐  บาท   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
แผนพัฒนาสามปีตําบลนาสะแบงเป็นไปตามความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ระดับอําเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัด รวมถึงประเทศ และผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการและการพัฒนาของตําบลมีทิศทางที่แน่นอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
ชื่อมาตรการ  มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนเป็นภารกิจสําคัญประการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตําบล   
นาสิงห์ ซึ่งเป็นภารกิจตามอํานาจหน้าที่ ดังนั้น การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน จึงเป็นการใช้สิทธิของ
ประชาชนที่สามารถกระทําได้ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลไกการทําหน้าที่ของหน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่รัฐ  

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรับรู้ปัญหาความต้องการจากประชาชนโดยตรง 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมดําเนินการ ร่วมตรวจสอบติดตามผลการ
ดําเนินการ 
 3. เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและกําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่พึงพอใจและยอมรับของ
ประชาชน 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
 1. ประชาชนทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาสะแบง สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลมายังองค์การบริหารส่วนตําบลได้ เมื่อพบเห็น 
หรือทราบ หรือมีข้อสงสัย หรือเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ มีการกระทําที่ฝุาฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การกํากับดูแลกิจการที่ จรรยาบรรณ ธุรกิจ นโยบาย
ระเบียบปฏิบัติ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น 
 2. ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 3. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ และลดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างท้องถิ่นกับประชาชนในท้องถิ่น 
 4. เกิดกระบวนการบริหารจัดการท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมของภาคประชาชนและมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
 5. เกิดภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับประชาชนในพ้ืนที่  

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

วิธีด าเนินการ 
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบและจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียนและดําเนินการแก้ไข
อย่างเหมาะสม โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งสํานัก / กอง ที่



๖๐ 

 

เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดําเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้ผู้ร้องเรียนทราบ และ รายงานให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลทราบถึงผลการดําเนินงานตามข้อร้องเรียน     

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2561 - 2565 
 

งบประมาณด าเนินการ    - 

ผู้รับผิดชอบ 
 ฝุายบริหารงานทั่วไป ส่วนอํานวยการและปกครอง สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
 1. จํานวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และแนวทางแก้ไขปัญหา เกิดจากความต้องการของเจ้าของ
ท้องถิ่นคือประชาชนอย่างแท้จริง มีกระบวนการ มีส่วนร่วมอย่างชัดเจน และสร้างความโปร่งใสในการ 
บริหารจัดการท้องถิ่น 
 2. เกิดการปรับปรุงประบวนการงานรับเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1.  ชื่อโครงการ โครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์  เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
2.  หลักการและเหตุผล  
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น  และหลักเกณฑ์วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ดังนั้น 
การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล จะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจํา  ตลอดจนถึงพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นผู้แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะงานด้านการบริการ  
ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน จะต้องร่วมมือกันปรับปรุงการ
ทํางาน  เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อมารับการบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจรวมถึงกระบวนการลดขั้นตอนในการทํางาน ทําให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด  ทั่วถึงและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 โครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์  เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง  จึงเป็นภารกิจหนึ่งในงานบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เพ่ือพัฒนางานด้านการบริการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ทัศนคติที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้ให้บริการ คือ คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน กับผู้รับบริการ คือ ประชาชนผู้มาติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใส  สามารถ
วัดผลการดําเนินงานได ้
 2.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว  สะดวกและถูกต้อง 
 3.  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
 4.  มีการปรับทัศนคติวิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านบริการประชาชน
ผู้มารับการติดต่อการบริการ  
 



๖๒ 

 

 
เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง ร้อยละ 60  มีความพึงพอใจ ในการ
ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
วิธีการด าเนินการ 
 1.  เขียนเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการ 
 2.  แต่งตั้งคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3.  ประชุมคณะทํางานฯ 
 4.  ประกาศกําหนดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์   
 5.  ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 6.  ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.1  จัดทําปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
  6.2  จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  6.3  จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ   
   -  ให้บริการล่วงหน้าก่อนเวลาทําการ 
   -  ให้บริการช่วงเวลาพักเท่ียง 
   -  ให้บริการในวันหยุดราชการ 
  6.4  จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารช่องทางต่าง ๆ 
   -  ทาง  Internet 
   -  วิทยุ 
   -  วารสาร 
   -  แผ่นพับ 
   -  อ่ืน ๆ 
  6.5  จัดทําตู้รับฟังความคิดเห็น 
  6.6  จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจ 
 7.  สํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (แบบสอบถาม) 
 8.  สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ 
 9.  รายงานผลโครงการฯ ต่อผู้บังคับบัญชา 
ระยะเวลาด าเนินการ   
 ปี 2561 - 2565 
สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
   



๖๓ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง ได้รับบริการที่ดี  สะดวก รวดเร็วขึ้น 
 2.  เกิดความสัมพันธ์  ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลนา
สะแบง  กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
 3.  พนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง มีจิตสํานึก  
และทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
ชื่อมาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
เป้าหมาย 
คณะกรรมการ 1 คณะ ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น      ประธานกรรมการ  
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ        
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ  
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรอืรัฐวิสาหกิจ 
     ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน  กรรมการ 
 (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น 
 คัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน   กรรมการ 
 (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการและเลขานุการ 
 (๘)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
วิธีด าเนินการ 

1. คัดเลือกคณะกรรมการ 
2. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงออกคําสั่งแต่งตั้ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ปี 2561-2565 

งบประมาณด าเนินการ     -  

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักปลัด 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ ร้อยละ 100 



๖๕ 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
ชื่อมาตรการ แต่งตั้งตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อจ้าง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 รวม

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็น
กรรมการในการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้แก่ ตัวแทนชุมชน ซึ่งเป็นประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 

2. เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการบริหารราชการท้องถิ่น 
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม

รับผิดชอบและร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
4. เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
5. เพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ

หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
สามารถดําเนินการจดัซื้อ จัดจ้าง ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

วิธีด าเนินการ 
1. สรรหาผู้แทนชุมชน ซึ่งเป็นประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติงานด้าน

การจัดซื้อ จัดจ้าง 
2. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯและขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
3. ประชุมวางแผน ชี้แจงรายละเอียดให้ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกรรมการทราบ 
4. ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2535 รวมเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 
5.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ

หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 
 
 



๖๖ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ปี 2561-2565 

งบประมาณด าเนินการ   - 

ผู้รับผิดชอบ 

 กองคลัง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ ร้อยละ 100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ชื่อมาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย 
คณะกรรมการ 1 คณะ ประกอบด้วย 
          (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน                             

(๒)ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน                                          
(๓)ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน                               
(๔)หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน                                                     
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน                                                       

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
วิธีด าเนินการ 

1. คัดเลือกคณะกรรมการ 
2. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงออกคําสั่งแต่งตั้ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ปี 2561-2565 

งบประมาณด าเนินการ     -  

ผู้รับผิดชอบ 
สํานักปลัด 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
สามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

ชื่อมาตรการ  จัดท าแผนการตรวจสอบภายในและการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจําเป็นต้องวางแผนการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวาง

แผนการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 และมาตรฐาน
คู่มือการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2545 ถ้าหากไม่ได้กําหนด
มาตรฐานไว้นั้น ให้ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามาตรฐาน และคู่มือการ
ตรวจสอบของกระทรวงการคลังกําหนด ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้อนุมัติไว้ตามความ (ข้อ 18) แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551 กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในส่วนราชการไว้ 6 ฉบับ (ฉบับที่ 4 คือ มาตรฐานวางแผนการตรวจสอบ และแผนตรวจสอบ) 

หน่วยตรวจสอบภายใน  จึงจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจําปีงบประมาณ 
ให้มีความเหมาะสมทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพสอบดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยให้
เหมาะสมกับปริมาณตรวจสอบ ความยากง่าย ความรู้ความสามารถ ทักษะ อัตรากําลัง จํานวนหน่วยรับ
ตรวจ ความถี่ เวลาตรวจสอบ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรวจฎีกา เบิกจ่ายเงิน และภารกิจอ่ืน 
เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ให้คําปรึกษาแนะนําข้อระเบียบกฎหมายกับผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลฯ และหน่วยงานภายนอกอ่ืน การประสานงานกรม/จังหวัด/อําเภอ/สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
อีกท้ัง การจัดทําตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารได้กําหนดให้ประเมินทุกระยะ 6 
เดือน ดังนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ ลักษณะยืดหยุ่น 
สามารถปรับแผนให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ ์ 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารเงินและทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล 
2. เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ

มติคณะรัฐมนตรีที่กําหนด 
3. เพ่ือให้ทราบว่าข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
4. เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา เพ่ือสามารถตัดสินใจ/สั่งการ แก้ไขปัญหาต่างๆ 

ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ก่อนที่หน่วยงานตรวจสอบภายนอก คือ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้
กํากับดูแล (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/จังหวัด/อําเภอ) เข้าตรวจสอบ 

 เป้าหมาย/ผลผลิต 
หน่วยรบัตรวจในความรับผิดชอบ รวม 5 ส่วนงาน (สํานัก/กอง) 



๖๙ 

 

1. สํานักปลดั 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสวัสดิการสังคม 
5. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง  

วิธีด าเนินการ 
1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ

เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
2. ตรวจทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดําเนินงานและการเงิน การคลัง 
3. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้เหมาะ

กับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
4. เสนอแนะแนวทางแก้ไข และข้อปฏิบัติที่ถูกต้องต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือทราบ

และพิจารณาสั่งการ 
5. สําเนารายงานผลการตรวจสอบ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
6. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อทักท้วงในครั้งก่อนว่าได้แก้ไขถูกต้อง หรือปรับปรุงหรือไม่ 
7. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปี 2561-2565 

8. งบประมาณด าเนินการ     -  

9. ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ทุกไตรมาส  ได้ครบถ้วน ถูกต้อง 100%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
ชื่อมาตรการ ตรวจสอบภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2554 ข้อ 6 ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงจึงได้
ดําเนินการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ   
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือตรวจสอบปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ    
 ๒. เพ่ือเป็นการตรวจสอบควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเหมาะสม เพียงพอ ตามระเบียบ 
 ๓. เพ่ือติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือให้การตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นระบบและมีการลดความเสี่ยงมากข้ึน   
พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนตําบล ทุกสํานัก/กอง       
วิธีด าเนินการ 
 1. ทุกสํานัก/กอง จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน     
 2. ติดตามรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ของทุกสํานัก/กอง เพ่ือรวบรวมเป็นองค์กร  
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ       
งบประมาณด าเนินการ      -                                                

ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด    
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เป็นแนวทางการลดความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
 
 
 



๗๑ 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ชื่อมาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย 
 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
วิธีด าเนินการ 
 1.แต่งตั้งให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
 2.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2561 – 2565 
ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใส 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณการรับ – จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
ชื่อมาตรการ  เชิญชวนประชาชนร่วมเข้ารับฟังประชุมสภา 

หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ 
 การบริหารจัดการท้องถิ่นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขับเคลื่อนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องให้
กระบวนการมีส่วนร่วมชองภาคประชาชนมีความสําคัญต่อการจัดการท้องถิ่น ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นถือว่า
เป็นเจ้าของท้องถิ่น ที่จะต้องคัดเลือกตัวแทนเข้ามาบริหารท้องถิ่นแทนตน และประชาชนต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมดําเนินการ ร่วมรับประโยชน์ รวมถึงร่วมรับผลกระทบในกิจกรรมโครงการที่
มีความจําเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทความรู้ความเข้าใจระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
ตลอดจนให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมและเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมาย ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับ
การตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมดําเนินการ ร่วมตรวจสอบติดตามผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปูาหมาย ให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก 

เป้าหมาย / ผลผลิต 
 ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลอย่างถูกต้องเกิดกระบวนการบริหารจัดการท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดภาพลกัษณ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับประชาชนในพื้นที่ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
 



๗๓ 

 

วิธีการด าเนินการ 
 จัดทําหนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ซึ่งมีประชาชนและตัวแทนหลายภาคส่วน เพ่ือให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการรับฟังการประชุมสภา โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ที่ชัดเจนพร้อมแนบวาระการ
ประชุมให้ประชาชนได้รับทราบด้วย 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปี 2561-2565 

งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 

ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังมีความพึงพอใจในกิจกรรม   
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดําเนินการได้ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

ชื่อมาตรการ ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ในโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ณ สถานที่
ก่อสร้างเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงมีโครงการ/กิจกรรมที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการเพ่ือบริการ
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเพ่ือให้การ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชาชนที่สัญจรไปมาทั้งในเขตและนอกเขตตําบลได้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวมีการ
ดําเนินการก่อสร้างอาคาร/ถนน เป็นต้น เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น  ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนต่อไป 
เป้าหมาย / ผลผลิต 
 โครงการต่างๆ ที่ตราไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
 พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
วิธีด าเนินการ 
 1. ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการติดตั้งแผ่ปูายโดยใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัด ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
ยาว 2.40 เมตร มีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากงานแล้ว
เสร็จ 
 2. ในกรณีงานก่อสร้างไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างให้
ผู้รับจ้างดําเนินการติดแผ่นปูายแสดงสาเหตุของความล่าช้า และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จหรือ
ระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้าง(ถ้ามี)โดยติดตั้งไว้คู่กับปูายแสดงรายละเอียดของงานก่อสร้าง
ก่อนหมดเวลาในสัญญาจ้าง 
 3. ปูายดังกล่าวถ้าชํารุดให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปี 2561 - 2565 
งบประมาณด าเนินการ              - 
ผู้รับผิดชอบ  กองช่าง 
10.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
  ประชาชนภายในและภายนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการ อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล 

 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วน
ตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล จะมีกฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่  การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ  ความชํานาญ ประสบการณ์  หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสมอเท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้ความ
เข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้ สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน หรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ความเสียหายที่เกิดจากการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่เข้าใจในตัวบทกฎหมาย  
ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างแท้จริง อาจมีสาเหตุมาจากการไม่มีความรู้และความ
เข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือการมีกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ใหม่ ๆ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งทําให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ทราบ และมีผลทําให้เกิด
ความเสี่ยงในการบริหารงาน  นั่นคือ การทําผิดกฎหมายระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆรวมทั้งถูก
ร้องเรียน ถูกตรวจสอบความผิด  ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
และมีผลทําให้การบริหารงานในองค์กรปกครองท้องถิ่น  ไม่สามารถดําเนินการสําเร็จตามที่วางแผนพัฒนา
ไว้ได้ 

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องมีความรู้  
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง จึงจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายสําหรับผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงขึ้น 



๗๖ 

 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนา

สะแบง มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและสาระสําคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2.เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนา
สะแบง ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจเพ่ือหากฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑ์
ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 

3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนา
สะแบง มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และทําให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนา
สะแบง สามารถบริหารงานได้อย่างสําเร็จและบรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1.คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
2.สมาชิกสภาองคอ์งค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2561 - 2565 

สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

งบประมาณ 
งบประมาณ 30,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนา

สะแบง สามารถเรียนรู้  ทําความเข้าใจในเนื้อหาและสาระสําคัญของกฎหมายการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนา
สะแบง สามารถลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจเพ่ือหากฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน 

3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนา
สะแบง มีความเข้าใจตัวบทกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และทําให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 



๗๗ 

 

4.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนา
สะแบง สามารถบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสําเร็จและบรรลุเปูาหมายตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.2 ส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ชื่อมาตรการ จัดห้องท างานและห้องประชุมส าหรับสมาชิกสภา 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงเป็นตัวแทนของประชาชน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเข้า
มาทําหน้าที่ตรวจสอบและสนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลนอกจากออกเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นท่ี เพื่อดูแลทุกข์สุขและรับฟังปัญหา และ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้วยังอํานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถมาหาเพ่ือปรึกษาหารือปัญหาต่าง 
ๆ ได้ ณ ห้องทํางานสําหรับสมาชิกสภาในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบงได้ตลอดเวลา การ
จัดห้องทํางานของสมาชิกสภา จึงเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาได้มีสถานที่ในการทํางาน ศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเพิ่มโอกาสในการตรวจสอบฝุายบริหารได้มากยิ่งข้ึน ดังนั้น จึงจําเป็นต้อง
จัดทํามาตรนี้ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ประชาชนในการพบปะสมาชิกสภา ร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับ
ปัญหาการดําเนินงานต่างๆ 
 2. เพื่อเป็นที่ปฏิบัติงานและพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับระหว่างสมาชิกสภาด้วยกัน 
 ๓. เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาได้ศึกษากฎหมายในอํานาจหน้าที่ของตน 
 4. เพื่อเพ่ิมโอกาสในการตรวจสอบฝุายบริหารมากยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทั่วไปและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

วิธีด าเนินการ 
 จัดห้องทํางานของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน พร้อมกับห้องประชุมย่อย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2561 - 2565 

งบประมาณด าเนินการ     - 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. เชิงปริมาณ โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีทํางานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 16 ชุด 
 2. เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 



๗๙ 

 

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝูาระวังการทุจริต 
ชื่อโครงการ จัดทําปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือประชาชนในเขตตําบลนาสะแบง ได้ทราบถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาสะแบง ผ่านปูายประชาสัมพันธ์    

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเปิดโอกาสและเพ่ิมช่องทางในการร้องเรียนของประชาชน  
 ๒. เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล   
 ๓. เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว   

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชานในเขตตําบลนาสะแบง ทราบถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ   
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง  

วิธีด าเนินการ 
 จัดทําปูายแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เว็ปไซต์/อีเมล์(E-Mail)/เฟสบุ๊ค(Facebook)/ไลน์(Line) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ประชาชนทราบ และสายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
สามารถแจ้งเหตุการณ์ร้องเรียนเรื่องราวต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล   

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปี 2561-2565 

งบประมาณด าเนินการ 
 10,000  บาท   

ผู้รับผิดชอบ 
 สํานักปลัด 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุ หรือส่งเมล์  ส่งข้อความเรื่องราวผ่านเฟสบุ๊ค (facebook) 
และไลน์ (Line) และสายตรงนายก  เพ่ือร้องเรียน ร้องทุกข์ ผลกระทบที่ได้จากการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโดยตรง ตลอดจนเป็นการปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
 
 



๘๐ 

 

 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

ชื่อมาตรการ เฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวม หากใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็
ถือว่ามีการกระทําคอร์รัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะ
ทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  

วัตถุประสงค์ 
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

เป้าหมาย / ผลการผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พื้นที่ด าเนินการ 

 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 

วิธีด าเนินการ 

 1. เชิญคณะกรรมการชุมชนประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
 2. เชิญคณะกรรมการชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 3. จัดทําคําสั่งมอบหมายการทํางานที่ชัดเจน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปี 2561-2565 

งบประมาณด าเนินการ    - 

ผู้รับผิดชอบ 

 สํานักปลัด 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชั่นได้ 
 2. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นในระดับตําบล 


