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สวนท่ี  2 

รายละเอียดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทจุริต 
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่นและฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบติัราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิด 

ประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น 
ลําดับท่ี ๑ 
๑.  ช่ือโครงการความรูคูคุณธรรม 
๒.  หลักการและเหตุผล 

การทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่สําคัญซ่ึงไดแพรกระจายขยายวงกวางไปทั่วโลกจากผลการศึกษา
พบวาในประเทศไทยมีการทุจริตคอรรัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่นทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชนซ่ึงเขามารวมงานกับภาครัฐอีกทั้งไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นสงผลกระทบอยางรายแรงตอการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนความม่ังคงของประเทศเหตผุลสาํคญัทีท่าํใหปญหา
การทุจริตในประเทศไทยยังมิไดลดนอยลงในขณะนี้เน่ืองจากคนไทยสวนใหญยังมีวัฒนธรรมและคานิยมที่เปน
อุปสรรคในการปองกันและปราบปรามการทุจริตอาทิเชนคานิยมในการบริโภคความสะดวกสบายยกยองคนที่มี
ฐานะดีและวัฒนธรรมระบบอุปถัมภที่อยูคูกับสังคมไทยมาเปนเวลานานเปนผลใหเกิดความเสื่อมของคานิยมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยประกอบกับปญหาความลาชาและความโปรงใสในการใหบริการของภาครัฐรวมทั้งการ
ละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่เครงครัดและมีประสิทธิภาพปญหาเหลานี้เปนปญหาที่
เร้ือรังสะสมมานานและเปนปจจัยที่เอื้อตอการทุจริตเปนอยางมากปจจุบันการทุจริตมีลักษณะเปนวัฏจักรและ
เครือขายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอยางเปนระบบมีรูปแบบการทุจริตที่แตกตางและหลากหลายอาทิการทุจริตเชิง
นโยบายการทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางการทุจริตในการใหสัมปทานฯลฯซ่ึงลวน
แตมีเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการปลูกฝงคานิยมที่สรางสรรคมีกลไก
หรือเคร่ืองมือที่จะควบคุมใหเจาหนาที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและปองกันไมใหเกิดพฤติกรรมในเชิงลบ
รวมกันสรางภูมิคุมกันที่ถาวรแข็งแรงในการปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ดังน้ันเพ่ือกระตุนเตือนและสงเสริมใหผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และขาราชการ
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการประพฤติปฏิบัติโดยใชหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติหนาที่ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอยางเครงครัดในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชนจึงเห็นควรจัดใหมีโครงการสงเสริมคุณธรรม และใหความรูเพ่ือ
เสริมสรางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานขึ้น 
๓. วัตถุประสงค 

๑.เพื่อเสริมสรางคุณธรรม และพฤติกรรมวิธีการทํางานที่สุจริตโปรงใสของผูบริหาร สมาชิกสภา 
ขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 

๒.เพ่ือเสริมสรางความรูเก่ียวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ ใหกับผูบริหาร 
สมาชิกสภา ขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 

๔. เปาหมาย 
๑.ขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
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๒. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
๓. คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
รวมทั้งสิ้นจํานวน6๔คน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
6. วิธีดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการและผูที่เก่ียวของเพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
4. ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ ๔ ป  
(ปงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 

ประชาชนผูมารับบริการทีอ่งคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
พนักงานโดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัดและตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 70 
 ผลลัพธ 

ผูบริหารสมาชิกสภาและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงเกิดจิตสํานึกที่ดีในการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ :โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จทั้งดานคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลองคกรนั้นๆยอมประสบความสําเร็จมีความเจริญกาวหนา
ตอไปทั้งน้ีขึ้นอยูกับบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความรูความสามารถมีทักษะตางๆในการปฏิบัติงานมีประสบการณมี
ความรูและเขาใจงานเปนอยางดีเมื่อไดรับบทบาทใหกระทําหนาที่ใดๆแลวยอมสามารถแสดงบทบาทน้ันๆไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมเสมอในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถไรอุดมการณไมมีทักษะหรือ
ประสบการณที่จําเปนในการทํางานยอมทําใหองคกรนั้นๆดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชานอกจาก
บุคลากรที่มีความรูความสามารถมีทักษะและประสบการณการทํางานสูงแลวยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปองกันการทุจริตมีจรรยาบรรณคานิยมบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงาน
ตามตําแหนงหนาที่และบทบาทแหงตนเองบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่โดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมจริยธรรมมจิีตสาํนึกที่
ดีมีความซื่อสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตั้งใจทํางานดวยความทุมเทเสียสละมีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟอเผือ่แผตอ
งานตอหนวยงานตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาตแิลว
ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้นมีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริตและ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงจึงดําเนินการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
ขึ้นเพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายในประกอบดวยคณะผูบริหารสมาชิกสภาฯขาราชการและ
พนักงานจางตลอดทั้งประชาชนทั่วไปใหมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริตและการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุขรูจักความพอดี
มีความพอเพียงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับมีเจตคติที่ดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเองตอการ
ทํางานตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 
3. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
2. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง 
3.เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติคานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกรตอการทํางานตอเพ่ือนรวมงานตอผู

มาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งขึ้น 
๔. เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตยสุจริตใหแก

บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
5. เพ่ือใหรูจักการให การเสียสละ และการเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย 

4. กลุมเปาหมาย 
คณะผูบริหารสมาชิกสภาฯขาราชการ/พนักงานทั้งหมดจํานวน64คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เกาะกลางนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ทําบุญตักบาตรที่เกาะกลางนํ้า จังหวัดศรีสะเกษ ทุกวันอังคาร ของสัปดาห 
7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 

๑.ติดตอประสานและขอความรวมมือกลุมเปาหมาย 
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2.ชี้แจงรายละเอียดตามหนังสือสั่งการ 
3. ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 
4. ประเมินผลกิจกรรมภาพรวมขององคกร 

8. งบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง 
10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติคานิยมความซื่อสัตยสุจริตและเจตคติตอองคกร

ตอการทํางานตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาที่ดี 
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ลําดับท่ี 3 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) มุงสู
การเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบโดยได รับความรวมมือจากฝายการเมืองหนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ รักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อา รย ป ระ เท ศ มี เ ป าห มายห ลั ก เ พ่ื อ ใ หป ระ เ ทศ ไท ย ได รับ ก ารปร ะ เ มิ นดั ช นีก าร รั บ รู ก า รทุ จ ริ ต 
(CorruptionPerceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในปพ.ศ. 2564 
 ดังน้ันเพื่อใหการบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯขางตนองคการบริหารสวน
ตําบลนํ้าเกลี้ยงจึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตขึ้นเพ่ือใหสามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) ไปสูการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น
ขาราชการฝายประจําลูกจางประจําตลอดจนพนักงานทั่วไป 

3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่นขาราชการฝายประจําลูกจางประจําตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เร่ืองขึ้นไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
6. วิธีดําเนินการ 

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต
อาทิกฎหมายป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆที่เกี่ยวของกับการปลูก
จิตสํานึก 

2. เผยแพรประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรูใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัดผานโครงการ/กิจกรรมและสื่อชองทางตางๆ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 25๖4 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร 
 
 
 



๖ 
 

ลําดับท่ี 4 
๑.  ช่ือโครงการวันเดก็แหงชาติ  ประจําป  พ.ศ.  2564 
๒.  หลกัการและเหตุผล 

     “วันเด็กแหงชาติ” เปนวันที่ภาครัฐตองใหความสําคัญแกเด็กและเยาวชน ซ่ึงเปนอนาคตของชาติ โดย
ตองชวยกันสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพเปนทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ 
สามารถจรรโลงสังคมไทยไปสูเปาหมายอันพึงปรารถนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  องคการบริหารสวนตําบลน้ํา
เกลี้ยง ไดตระหนักถึงความสําคัญของ “วันเด็กแหงชาติ”  ดังกลาว จึงรวมกับ ผูนําชุมชน  กํานัน  ผูใหญบาน  
โรงเรียนในพ้ืนที่  สภาเด็กและเยาวชนตําบลน้ําเกลี้ยง  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  และทุกสวนราชการในพ้ืนที่
ตําบลนํ้าเกลี้ยง  กําหนดจัดงานวันเด็กแหงชาติ ทุกวันเสารที่สองของเดือนมกราคมทุกปโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ประชาชนและผูรับผิดชอบตออนาคตของเด็กไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดู  อบรม
สั่งสอน ใหเด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในดานตางๆอีกทั้งไดตระหนักถึงวินัยหนาที่ของ
ตนเองเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีกิจกรรมตางๆ   ดังน้ี 
 ๑. กิจกรรมการแสดงจากโรงเรียน  4  แหง  และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  4  แหง  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
สงเสริมใหเด็กและเยาวชน  กลาแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร  มีโอกาสไดแสดงความสามารถในดานตางๆ   
 2. ซุมกิจกรรม  8 ซุม  มีวัตถุประสงคเพ่ือ  สงเสริมเด็กและเยาวชนไดทํากิจกรรมรวมกัน  มีการทํางาน
เปนกลุม  มีความสามัคคี  รูจัดการปรับตัวเขาสังคม  มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี   มีประชาธิปไตย                มี
ความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย  ไดทํากิจกรรมตรงตามวัย  ตามความสนใจ  และความตองการของ
เด็กและเยาวชน 
 ๓. กิจกรรมตอบปญหา  มีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชน  มีความสนใจในการศึกษาหา
ความรูรอบตัว  หาความรูนอกชั้นเรียน  มีความสนใจในขอมูลขาวสาร  สภาพแวดลอม  สถานการณและ
เหตุการณบานเมืองในปจจุบัน 
 ๔. การจัดนิทรรศการมุมความรู  การตอตานการทจุริต การหลีกเลี่ยงอบายมุข ฯลฯ 
๓.  วัตถุประสงค 
  ๓.๑  เพ่ือใหประชาชนและผูรับผดิชอบตออนาคตของเด็กไดตระหนักถงึความสําคัญของเด็กและเยาวชน
ในการเลีย้งด ู อบรมสัง่สอน 
  ๓.๒  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมสีุขภาพอนามยัแขง็แรงสมบรูณ 
  ๓.๓  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงออกถงึความสามารถในดานตางๆ 
  ๓.๔  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดทํากิจกรรมรวมกัน  และไดตระหนักถงึวินัยหนาทีข่องตนเอง 
๔.  เปาหมาย 
 ๔.๑  เด็กนกัเรียนและเยาวชนและผูปกครองในเขตองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งเขารวมกิจกรรม  

จํานวน 1,000 คน 
 ๔.๒  หนวยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมรวมในการจัดงาน 
 4.3  เด็กและเยาวชนในเขตตําบลน้ําเกลีย้ง  ไดรับความรู  ขอมูลขาวสารตางๆ  ไดรับความบันเทิงและ

ความสนุกสนาน 
 4.4  เด็กและเยาวชนในเขตตําบลน้ําเกลีย้ง ไดรวมกิจกรรมสงเสริมใหเด็กและเยาวชนรูรักสามคัค ี

๕.  วีธีดําเนินการ 
  ๕.๑  จัดทําโครงการวันเด็กแหงชาต ิ ประจําป  พ.ศ.  2564 
         เพ่ือเสนอโครงการใหผูบริหารพิจารณาอนุมัต ิ



๗ 
 

 ๕.๒  ประสานงานกับหนวยงานทีเ่กีย่วของ  เชน โรงเรียนในเขตตําบลนํ้าเกลีย้ง  ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ผูนํา
ทองที ่/ทองถิ่น  โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ  สภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ 

 5.3  ออกคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการผูรับผดิชอบในการปฏบิัตงิานดานตางๆ 
 5.4  ประชาสัมพันธโครงการ 
 5.5  จัดเตรียมสถานที่จัดงานวันเด็กแหงชาต ิ  
 5.6  ดําเนินการจัดงานโครงการวันเดก็แหงชาติ  ประจําป  พ.ศ.  2564 
 5.7  ประเมินผลโครงการ 

6.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

7.  สถานท่ีดําเนินการ 
  ณ  องคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง  อําเภอนํ้าเกลีย้ง  จังหวัดศรีสะเกษ 
8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตาํบลน้ําเกลีย้ง 
9. งบประมาณ 

10๐,000บาท 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.๑  กระตุนใหหนวยงานสถาบันตางๆตลอดจนประชาชนไดตระหนักถึงความสําคญัของเด็ก 
 10.๒  เด็กและเยาวชนเห็นคุณคา  คุณประโยชนของตนเองเปนสวนหนึง่จูงใจใหบําเพ็ญประโยชน 

ตอครอบครัว 
 10.๓  เด็กและเยาวชนมีโอกาสและกลาแสดงออกดานความรูความสามารถในดานตางๆ 
 10.๔ เดก็และเยาวชนเขาใจบทบาทหนาทีข่องตนเองและไดทํากิจกรรมรวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ลําดับท่ี5 
๑. โครงการงานจิตอาสา พัฒนาชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

จิตอาสาคือ ผูที่มีจิตใจเปนผูใหอาจจะเปนการใหสิ่งของ ใหเงิน ใหความชวยเหลือดวยกําลังแรงกาย 
แรงสมอง ซึ่งเปนการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แมกระทั่งเวลา เพ่ือเอ้ือเฟอเผื่อแผใหแกสวนรวมงานจิตอาสาเปนอีก
ชองทางหน่ึง ในการพัฒนายกระดับจิตใจใหเยาวชนคนรุนใหมใหมีความเขาใจเอ้ือเฟอหันมาทํากิจกรรมเพ่ือสังคม
มากขึ้นเพราะงานจิตอาสาเปนสิ่งที่ใหเยาวชนไดหันมาทําความเขาใจในตนเองและสังคมเพ่ิมมากขึ้น อันจะเห็นได
จากในปจจุบันปญหาสังคมเร่ิมทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งทางครอบครัว ชุมชนและสังคม ดังนั้นหากไมรีบแกไขให
ทันทวงที สังคมก็จะตกอยูภายใตความสับสนวุนวาย ซ่ึงไมใชเร่ืองดีนัก แตการสรางจิตสาธารณะใหเกิดขึ้นในหมู
เยาวชนไดมากเทาไร สังคมแหงการแบงปนเอ้ืออาทรก็ยิ่งมีมากขึ้นเทาน้ัน นอกจากจะชวยใหเยาวชนไดปลดปลอย
พลังที่มีในตนเองแลวยังเปนการสรางคุณลักษณะใหมีผลดีตอสังคมอีกดวย 

เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนไดเกิดการเสยีสละ มีจิตอาสาทําประโยชนเพ่ือสวนรวม รัก
และ หวงแหนทองถิ่นตนเอง องคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้งกับสภาเดก็และเยาวชนเยาวชนตําบลน้ําเกลีย้งจึง
รวมกันทําความดดีวยการรวมมือกันทําความสะอาดวดั โรงเรียน และสถานที่สาธารณประโยชนทีป่ระชาชนใช
รวมกัน  
๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

๑. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเดก็และเยาวชนมีจิตอาสา รักและหวงแหนชุมชนของตนเอง 
3. เพ่ือสรางความสามัคคแีละมีสัมพันธไมตรีระหวางเยาวชนและชมุชน 
4. เพ่ือใชเวลาวางจากการเรียนมาทําประโยชนเพ่ือสังคม 

๔. จํานวนกลุมเปาหมาย 
สภาเด็กและเยาวชนตําบลน้ําเกลี้ยง ๕0 คน 

๕. กจิกรรมและสถานท่ี 
1) จิตอาสาพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และบริเวณสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
2) จิตอาสาพัฒนาศาลาทองเทยีวอนุรักษเชิงเกษตร  
๓) จิตอาสาเก็บและคดัแยกขยะตามถนนสายหลักภายในตําบลเขตตําบลนํ้าเกลีย้ง 

๖. ข้ันตอน/วิธีการดําเนินงาน 
1. ประชุมวางแผนระดมความคดิเห็นรวมกันของเยาวชนอําเภอดอนตาลแบงหนาที่ความรับผดิชอบ 
2. ประชาสัมพันธ ประสานงานกับกลุมเปาหมาย 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
เดอืนตุลาคม 2563–กันยายน25๖4 

๘. งบประมาณ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเขารวมโครงการมีความสามคัคี ความรวมมือในหมูคณะ 
2. สรางจิตสํานึกใหแกเด็กและเยาวชนของอําเภอดอนตาล 
3. ผูเขารวมโครงการมีสัมพันธไมตรีกับชุมชนมากขึ้น 
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มิติท่ี 2. การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการกจิกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลนํ้าเกล้ียง” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว3 ฉบับ
ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบบัที ่3 เร่ิมจากปพ.ศ. 2560 จนถึงปพ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมติิใหมทีป่ระชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบโดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมืองหนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาตแิละประชาชนเพ่ือให
ประเทศไทยมีศักดิศ์รีและเกยีรตภิมิูในดานความโปรงใสทดัเทียมนานาอารยประเทศโดยกําหนดวิสยัทัศน
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาตติานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดชันีการรับรู
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ50 ในปพ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นไดน้ันการบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจาหนาทีข่องรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากทีเ่ปนอยูในปจจุบันไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤตมิิชอบโดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยทุธศาสตรดังนี ้

ยุทธศาสตรที ่1 สรางสังคมทีไ่มทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรที ่2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที ่3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรที ่4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชงิรุก 
ยุทธศาสตรที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนกีารรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครองที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปนกลไกหน่ึงใน
การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดความยั่งยนืรัฐจะตอง
ใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน
ในทองถิ่นและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะรวมทั้งมีสวน
รวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นทีส่วนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปน
ตามกรอบกฎหมายกําหนดและตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นทั้งนี้ตองยอมรับวา
ปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเร่ืองที่มีคําครหาที่ไดสรางความขมขื่นใจใหแกคนทํางานใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานานซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับ
มีปจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซ่ือสัตยสุจริตของคนทํางานราชการสวน
ทองถิ่นสวนใหเหือดหายไปและหากจะวากันไปแลวเร่ืองในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานใน
หนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกันเพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนมากและมากกวา
คนทํางานในหนวยราชการอ่ืนๆจึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทํางานในทองถิ่นอาจตองถูกครหาในเร่ือง
การใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบมากกวาแมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจใหออกนอกลู
นอกทาง จะมีไดไมมากเทากับที่คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนและมูลคาของความเสียหายของรัฐที่คนทํางาน
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคน
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นอกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังนั้นจึงมีความจําเปนทีผู่บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรมดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานดวยความโปรงใสมีความเขมแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและยกระดับมาตรฐาน
ในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหรอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตอไป 
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยการ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรทีบ่ริหาร 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารอยางนอย 1 ฉบบั 
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย 1 คร้ัง 
4.2 แผนปฏิบตัิการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เกีย่วของ 
6.3 จัดตัง้คณะทํางานการจัดทําแผนปฏบิตัิการปองกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต 
6.5 จัดทําแผนปฏบิตัิการปองกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใชแผนปฏบิตัิการปองกันการทุจริต 
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบตักิารปองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป(ปงบประมาณพ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารอยางนอย 1 ฉบบั 
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชนอยางนอย 1 คร้ัง 
- มีแผนปฏบิตัิการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ปจํานวน 1 ฉบบั 
10.2 ผลลัพธ 
- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใสสามารถปองกันการทุจริต 
ของบคุลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
- ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏบิัติราชการ 
      2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรือ่งการ 
บรรจแุตงต้ังโยกยายโอน 

ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการมาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏบิตัติาม
ระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงเปนบคุลากรที่
มีความสําคัญตอองคกรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพโดยมุง
ผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิดประโยชนตอองคกรและประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเร่ิมมาจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานที่เปน
รูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการทํางานทีโ่ปรงใสสามารถตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนาระบบบริหาร
ใหมีประสิทธิภาพเปนธรรมเพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใสและการใหบริการที่เปนธรรมตรวจสอบได
อยางแทจริงตอไปเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทายที่
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีพ.ศ. 25๔6 มาตรา 6 ที่กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีน้ันตองกอใหเกิดประโยชนสุขของ
ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ดังนั้นเพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบการทํางานไดจึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
3.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตองโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
3.3 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี

ประสิทธิภาพไดคนดีคนเกงเขามาทํางาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 มาตรการ 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในเร่ืองการบรรจุแตงตั้งโยกยายโอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษเร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 25๕๙ 

6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบคุคล 

6.4 ดําเนินการบริหารงานบคุคลตามหลกัธรรมาภิบาล 
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6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป(ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต 
- มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบคุคลขององคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 มาตรการ 
- เจาหนาที่งานบริหารงานบคุคลสามารถปฏิบตัิงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ 
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบคุคลขององคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวา90  
- บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมคีวามพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบคุคลไม

ต่ํากวาระดับ 3 
 - การบริหารงานบคุคลขององคการบริหารสวนตําบลมคีวามโปรงใสสามารถปองกันการทุจริตของ
เจาหนาที่ได 
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 2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดกุารใชประโยชน 
ในทรัพยสินของทางราชการโดยยึดถอืและปฏบิัติใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ 
กฎเกณฑที่เกีย่วของอยางเครงครัด 

ลําดับท่ี ๑ 
๑. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการกจิกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เพื่อใหการบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชีกองคลังองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงนิตามเทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจายประจําปและดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของซึ่งถือเปนเร่ืองสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมายระเบียบและมีความ
จําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหบคุลากรฝายงานการเงินและบัญชี กองคลงัมคีวามรูความเขาใจในการปฏิบตัติามระเบียบ
ประกาศและหนังสอืที่เก่ียวของ 

3.2 เพื่อลดขอผดิพลาดในการปฏิบตัิงานทีอ่าจจะทําใหเกิดความเสยีหายแกทางราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝายงานการเงินและบัญช ีกองคลงัองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดทําทะเบยีนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจายแยกแผนงานแยกประเภทรายจายตาม
งบประมาณที่ตัง้ไว 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณพ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

กองคลงัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

10.1 บุคลากรฝายงานการเงินและบัญชกีองคลังมีความรูความเขาใจในการปฏบิตัติามระเบียบประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

10.2 ลดขอผดิพลาดในการปฏิบตัิงานที่อาจจะทําใหเกิดความเสยีหายแกทางราชการและเปนไปใน
ทิศทางเดยีวกัน 

10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการกจิกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีซ่ึงกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัตใิหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุป2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆที่
เก่ียวของ 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 
3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏบิตัิงาน 
3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสด ุ
3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 หัวหนาเจาหนาทีพั่สด ุเจาหนาที่พัสด ุ 
4.2 เจาหนาที่ผูปฏบิตัิงานดานพสัด ุ

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดเกบ็ขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง 
6.2 จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคดิเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน

งบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซือ้จัดจาง 
6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบตังิาน 
6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
6.6 รายงานการวเิคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 
6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป(ปงบประมาณพ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานพัสด ุ ทะเบยีนและทรัพยสิน   กองคลงัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 

10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
10.3 ผูปฏิบตังิานมีขอมลูในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกดิ

ความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
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ลําดับท่ี ๓ 
1. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการโครงการเผยแพรขอมลูขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงมีฐานะเปนนิติบุคคลมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเองทั้งในเร่ืองการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะแตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังน้ันการที่องคการบริหารสวน
ตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย
สุจริตมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลพ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทายที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจางและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 
(9) ที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลทั้งน้ีตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อจัดจางใหสวน
ราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคมภาระตอประชาชน
คุณภาพวัตถุประสงคที่จะใชราคาและประโยชนระยะยาวที่จะไดรับประกอบกันดังนั้นเพ่ือใหการบริหาร
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบไดเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนในทองถิ่นจึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง
เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกโครงการและ
กิจกรรม 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมลูขาวสารเกีย่วกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม
ตางๆขององคการบริหารสวนตําบล 

3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบตัิราชการสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจางตามแผนงาน/โครงการตางๆขององคการบริหารสวนตําบลที่ดําเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่
9) พ.ศ. 2553จํานวน๓ชองทางไดแกทางเว็บไซตบอรดประชาสัมพันธหนาสํานักงานหนังสือประชาสัมพันธที่ทํา
การผูใหญบาน/กํานัน 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งและหมูบานภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งจํานวน 10 
หมูบาน 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพสัดุเพ่ือจัดทําประกาศดังน้ี 
- ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 
- หนังสือแจงประชาสมัพันธโครงการกอสราง  ในพ้ืนที่กอสราง 
- ประกาศรายชื่อผูผานการคดัเลอืกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 
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- ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสมัพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน

ตําบลไดแกทางเว็บไซตบอรดประชาสัมพันธหนวยงานราชการเปนตน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป(ปงบประมาณพ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

กองคลงัองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต 
เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 

10.2 ผลลัพธ 
- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการ

ที่จัดซ้ือจัดจางทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบรกิารสาธารณะ/บรกิารประชาชนเพ่ือใหเกิด 
ความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกนัและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ:มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ดวยประชาชนในพ้ืนที่เขตองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงเปนชนเผาผูไทมีความเขมแขง็ทางวัฒนธรรม
จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนให
เกิดขึ้นในพื้นที่มากที่สุดโดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาประยุกตใชโดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลัก
เสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดานเพศถิ่นกําหนดเชื้อชาติภาษาอายุความพิการสภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาการฝกอบรมและอื่นๆ
สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 
ที่ไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและ
การปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบไดดังนั้นเพ่ือใหหนวยงานมี
การใชระบบหรือเกณฑที่ชัดเจนองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงจึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน
เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่มีการแสดงขั้นตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจนมีระบบการปองกัน
หรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการรวมถึงการอํานวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลอืกปฏบิตัซ่ึิง
จะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหเจาหนาทีผู่ปฏิบตังิานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมคีวาม
เปนธรรมและไมเลือกปฏบิตั ิ

3.2 เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคณุภาพการใหบริการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ความพึงพอใจเฉลีย่ของประชาชนผูรับบริการรอยละ 80 
5. พ้ืนทีดํ่าเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดใหมีระบบเกณฑหรือเคร่ืองมือการปฏิบตัิงานที่มีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏบิตัิเปนมาตรฐาน
เดยีวกันโปรงใสและมีประสิทธิภาพไดแกระบบบตัรคิวในการใหบริการ 

6.2 จัดใหมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบตัิงานอัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการ
ใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสยีทราบอยางชดัเจน 

6.๓จัดใหมีสถานทีส่ําหรับผูสูงอายแุละผูพิการโดยไมเลือกปฏิบตัิไดแกทางลาดชันหองนํ้าสําหรับผูพิการ 
6.จัดใหมีปายหลายภาษาเชนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาลาว ภาษาเขมร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณพ.ศ. 25๖4 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมไดเบิกจายงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 



๑๘ 
 

ทุกสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลกัการบริหาร 
กจิการบานเมอืงท่ีดี 

 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ 
ประชาชนรายละเอียดท่ี เกี่ยวของในแตละข้ันตอนเปดเผยณที่ทําการและใน 

ระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ลาํดบัที ่๑ 
1. ช่ือโครงการ :โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปน
กฎหมายที่เปนที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุมคา
ในเชิงภารกิจแหงรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปนการกระจาย
อํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการ
ดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาวจึงไดมีการประกาศใชพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ีโดยอยางนอยตองมี
หลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึงปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนดังน้ันงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผูบริหารและพนักงานทุกคนจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุดเม่ือประชาชนมารับบริการแลว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทําใหเกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตองการของประชาชนอํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแกไขปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกดิขึ้นได 
3.3 เพื่อปรับทัศนคติวิธีคดิวิธีการทํางานของบคุลากรใหคํานึงถึงผลลพัธในดานการบริการประชาชนผูมา

ตดิตอขอรับบริการ 
3.4 เพื่อใหการปฏบิตัิราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปรงใสสามารถวดัผลการ

ดําเนินงานได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งและผูทีม่าตดิตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบล
น้ําเกลี้ยง 

 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 



๒๐ 
 

6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนมัุต ิ
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบตัิราชการและประกาศใหประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
6.๕ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผดิชอบใหเปนปจจุบัน 
6.๖ปรับปรุงปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
6.๗จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมลูขาวสารตางๆ 
6.๘จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
6.๙จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆพรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
6.๑๐จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนทั้งเวลา

ทําการชวงพักกลางวันและในวันหยดุราชการ 
6.๑๑การมอบอํานาจการตดัสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทน 
6.๑๒ มกีารสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
6.๑๓ มกีารตดิตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการเพ่ือนําจุดบกพรองในการ

จัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดยีิ่งขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
8. งบประมาณดําเนินการ 

๒๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดักองคลงักองชางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาทีเ่กดิขึ้นได 
10.3 มีทศันคติวิธีคดิวิธีการทํางานของบคุลากรคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาตดิตอ

ขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบตัิราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชดัเจนมีความโปรงใสสามารถวดัผลการ

ดําเนินงานได 
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 2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกีย่วกบัการส่ังอนุญาตอนุมัติปฏบิัติราชการแทน 
          หรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติอนุญาตส่ังการเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคบับญัชาในการบริหารงานในดานตางๆภายในองคกรน้ันก็เพ่ือ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบตังิานใหเกดิความคลองตัวรวดเร็วซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผดิชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบงัคบับญัชาจะพิจารณาถึงความสําคญัคุณสมบตัิ
ความรูความสามารถในการที่จะดําเนินการเร่ืองน้ันเปนอยางดดีวยความรอบคอบและเหมาะสมเพื่อใหการ
บริหารงานกอใหเกดิประโยชนสูงสดุแกราชการดังนั้นการดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากบัสภาพ
สังคมและทันตอสถานการณที่การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสขุของประชาชนเกิดผลสมัฤทธ์ิตอ
ภารกิจของรัฐความมปีระสิทธิภาพความคุมคาในเชงิภารกิจแหงรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบตัิงานการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนแตทั้งน้ีตองมี
ผูรับผดิชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้งภายใตกรอบอํานาจหนาทีต่ามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสดุแกราชการ 
4. เปาหมาย 

คณะผูบริหารปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือหัวหนาสวนราชการ 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมตัอินุญาตสัง่การแตงตัง้มอบหมายคณะผูบริหารปลดัองคการ
บริหารสวนตําบลหรือหัวหนาสวนราชการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
6.3 สําเนาคําสัง่ฯแจงคณะผูบริหารปลดัองคการบริหารสวนตําบลหรือหัวหนาสวนราชการทุกสวนที่

ไดรับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 25๖4 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

การบริหารราชการการดําเนินงานการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็วตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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      2.4.2 ยกยองเชิดชูเกยีรติท่ีใหความชวยเหลือกจิการสาธารณะของทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ :กจิกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมจีิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวน
รวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลเด็ก
เยาวชนและองคกรที่ใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนประโยชนแกชมุชน
สังคมและประเทศชาติเพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่นตั้งใจรวมเปนแกนนําในการสงเสริม
สนับสนุนและอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือนําผูที่ไดรับ
การคัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานตและวัน
ผูสูงอายุในทุกปงบประมาณเพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหประชาชนมีความมุงม่ันชวยเหลือสังคมและเปนแบบอยางตอ
บุคคลอ่ืนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อยกยองบคุคลเด็กและเยาวชนที่ใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ปนประโยชนแกชมุชนสังคมและประเทศชาติอยางตอเน่ืองใหสังคมไดรับรู 

3.2 เพื่อประชาสมัพันธและเผยแพรผลงานของผูทีไ่ดรับรางวัลใหเปนตัวอยางทีด่แีกสาธารณชนตอไป 
3.3 เพื่อเปนขวัญและกําลงัใจใหบคุคลเดก็และเยาวชนรวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดาน

ศาสนาศลิปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งขึ้น 
4. เปาหมาย 

เดก็เยาวชนและประชาชนในพ้ืนทีต่ําบลน้ําเกลีย้ง 
5. สถานท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชดิชูเกยีรตปิระชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานกํานันผูใหญบานและสมาชิกสภา เพ่ือคดัเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชดิชเูกียรติ

ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆเพ่ือเสนอผูบงัคบับญัชาดงัน้ี 

- ดานชวยเหลือสังคมดเีดน(ประชาชน) 
- ดานถายทอดภูมปิญญาทองถิ่นดเีดนการจักสาน (ประชาชน) 
- ดานถายทอดภูมปิญญาทองถิ่นดเีดนเพลงพ้ืนบาน (ประชาชน) 
- ดานถายทอดภูมปิญญาทองถิ่นดเีดนการสอนทําผาเยบ็มือ (ประชาชน) 
- ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงฟอนรําผูไท (เด็กและเยาวชน) 

6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชดิชเูกยีรตปิระชาชนผูมีจิตสาธารณะโดยมอบประกาศเกียรตคิุณใหใน
โอกาสสําคัญ เชน วันผูสงูอายุ วันสงกรานต  วัน อปพร. และวัน อสม. 

6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชดิชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคบับัญชา 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป(ปงบประมาณพ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 

10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 
ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชดิชูเกยีรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรบัแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
      2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏบิัติหนาท่ีราชการดวยความ 

                        ซ่ือสัตยสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารราชการกจิการบานเมืองท่ีดี 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหนวยงานของภาครัฐสาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดบับคุคลหรือเกดิ
จากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆที่เอ้ือใหเกิดการทุจริตดังน้ัน
วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคานิยมและวัฒนธรรมขององคกรให
กลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกรโดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการ
ดําเนินงานก็ตามแตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคมชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ขึ้นเพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหบคุลากรปฏิบตัิราชการดวยความซื่อสตัยสุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ ี

3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยดึถอืและปฏิบตั ิ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใสมีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองคกรปฏิบตัติามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏบิัติราชการ 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบตัิราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นทีม่ี

ดชันีในการประเมินการปฏบิตัิราชการดวยความซื่อสตัยสุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏบิตัิราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทกุสวนราชการถือปฏบิัต ิ

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณพ.ศ. 25๖4 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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ทุกสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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      2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการจังหวัดอําเภอท่ีไดดําเนินการตาม  
     อํานาจหนาที่เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบติัราชการขององคกรปกครอง   
     สวนทองถิ่น 

ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครฐัและองคกรอสิระ” 
2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิน่แตละประเภทได
ใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทยทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาที่ที่
กําหนดไวในกฎหมายกลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งในแงของ
การทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไมหรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆอยางโปรงใสและสุจริตซึ่งหนวยงานทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน(สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่สําคัญดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับ
หนวยงานตรวจสอบ” ขึ้นเพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มี
หนาที่ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มหีนาทีต่รวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบควบคมุดแูลการปฏบิตัิราชการขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งจากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมปีระสิทธิภาพ 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดแูลและองคกรอสิระอาท ิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิราชการประจําปหรือ 
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสํานักงานป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 

10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 
องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งใหความรวมมือในการตรวจสอบควบคมุดูแลการปฏิบตัิราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 
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      2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายกรณีมีเรือ่ง 
               รองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจ   
                        หนาท่ีโดยมิชอบ 
ลําดับท่ี๑ 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเกีย่วกบัเรื่องรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเร่ืองรองเรียนแจงเบาะแสเสนอขอคิดเห็นซ่ึงสามารถยื่นคํา
รองเรียนผานชองทางตางๆไดแกระบบอินเตอรเน็ตทางโทรศัพทหรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

ฉะนั้นเพ่ือใหการดําเนินการรับเร่ืองรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธภิาพจึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเร่ืองรองเรียนประจําองคการบริหาร
สวนตําบลนํ้าเกลี้ยงรวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงขึ้นเพ่ือ
ดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเร่ืองรองเรียนตางๆเจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติให
เปนแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อจัดใหมเีจาหนาทีผู่รับผดิชอบดําเนินการรับแจงเร่ืองรองเรียนตางๆ 
3.2 เพื่อจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบตังิานทีส่อดคลองกับกฎหมายระเบยีบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถกูตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผดิชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 กําหนดผูรับผดิชอบเร่ืองรองเรียน 
6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเร่ืองรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเร่ืองรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆใหเปนไปในทิศทางเดยีวกันโดยโปรงใส
และเปนธรรม 

6.4 เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลน้ําเกลีย้งใหผูรับบริการผูมีสวนไดเสยีคูสัญญาประชาชนทั่วไปหนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงานสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 25๖4 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 
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เจาหนาที่รับผดิชอบดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียนดําเนนิการจัดการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหาร
สวนตําบลนํ้าเกลีย้งตามคูมือดําเนินการเร่ืองรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงโดยปฏบิตัติาม
ขั้นตอนการปฏิบตังิานทีส่อดคลองกับกฎหมายระเบยีบและหลักเกณฑที่เกีย่วของอยางถูกตอง 
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มิติท่ี 3. การสงเสรมิบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี 
สวนรวมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได                       
      ทุกข้ันตอน 
       3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมลูขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมลูขาวสารของทางราชการ 

ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตอง
จัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูไดณที่ทําการของ
หนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆของรัฐดังน้ัน
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงจึงไดใหมีสถานที่
สําหรับประชาชนเขาตรวจดขูอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไวโดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบล
น้ําเกลี้ยงใหบริการณศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงโดยมีงานธุรการเปนผูรับผิดชอบขอมูล
ขาวสารตางๆที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดไูดเพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่
ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริงในการรักษาประโยชนของตน
ตอไป 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไมบดิเบือน
ขอเท็จจริง 

3.2 เพื่อเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏบิตัิงานขององคการบริหารสวน
ตําบลตําบลนํ้าเกลีย้ง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ศูนยขอมลูขาวสารองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งจํานวน 1 แหง 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

ศูนยขอมลูขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 มีการจัดตัง้ศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเขาตรวจดขูอมูล 
6.2 มีการแตงตัง้เจาหนาทีผู่รับผดิชอบเปนปจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการเงินการ

จัดหาพัสดุการคํานวณราคากลางรายงานผลการปฏิบตังิานเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่กฎหมายระเบยีบกฎ
ขอบังคับทีก่ําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบไดขอมลูครบตาม
รายการที่กําหนด 

6.๔มีการใหความรูแกประชาชนเกีย่วกับพ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 
6.๕มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนทั่วไป 
6.๖มีการจัดเก็บสถิตผิูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
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ปงบประมาณพ.ศ. 25๖4 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
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 3.1.2 มีการเผยแพรขอมลูขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ 
การเงินการจัดหาพัสดกุารคํานวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม 
 หลักเกณฑวิธกีารที่กฎหมายระเบียบกฎขอบังคับที่กําหนดใหองคกรปกครองสวน 
 ทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 

ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคญัและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

ดวยพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆของหนวยงานเชนโครงสรางและการจัดองคกรอํานาจหนาที่
แผนงานโครงการและอ่ืนๆดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้นเพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงไดงายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมลูขาวสารที่สําคญัและเขาถงึงาย 
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมลูขาวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
มีขอมูลประเภทตางๆเผยแพรตอประชาชนในพ้ืนทีแ่ละเขาถงึไดโดยสะดวกมากกวา10ประเภทขึ้นไป 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆเผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถิ่น 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลงั 
- แผนการจัดหาพัสด ุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น 
- รายงานผลการปฏบิตัิงานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบตัิราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณพ.ศ. 25๖4 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 



๓๒ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
จํานวนขอมูลขาวสารทีไ่ดรับการเผยแพร 
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ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ :กจิกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงินการคลังพัสดุและทรัพยสินของ 
องคการบริหารสวนตําบลและการรับเรือ่งรองเรียนเกีย่วกบัการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปจจุบันภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถิ่นในดานตางๆการบริหารงานราชการสวนทองถิ่นตองสามารถตรวจสอบไดตองมี
ความโปรงใสตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆเพื่อเปนการปองกันมิใหเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค 

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรูเพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมี
ความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบและกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจายเงินประจําปและการจัดซื้อจัดจางจัดหา
พัสดุตางๆรวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถิ่นและการรับเร่ืองรองเรียนทางดานการเงินการ
คลังผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงและปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธ
ขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป(ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองคลงัองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลทําใหลดการทุจริตและประพฤติมชิอบมีความโปรงใสในการปฏบิตัิงาน 
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 3.1.3 มีการปดประกาศเผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชน 
 กับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 

ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลนํ้า
เกล้ียง” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 

ดวยพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆของหนวยงานเชนโครงสรางและการจัดองคกรอํานาจหนาที่
แผนงานโครงการและอ่ืนๆดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงจึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
เผยแพรขอมูลที่สําคัญๆของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลายเพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมายไดแกหนวยประชาสัมพันธณที่ทําการของหนวยงานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆโทรทัศนวิทยุสื่ออิเล็กทรอนิกส อ่ืนๆทัง้น้ี
เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ
องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงไดงายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพื่อใหมีชองทางในการรับเร่ืองรองเรียนทีเ่ขาถงึประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานจํานวนไมนอยกวา๕ชองทาง 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางทีเ่ปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดแก 
- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งรานคาชมุชนตามชมุชน/หมูบาน 
- ประกาศเสยีงตามสาย/วทิยุชมุชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสยีง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที ่
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชนสบืคน

ไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
- ประกาศผานเวบ็ไซต/เว็บบอรด/เฟสบุคทีมี่ขอมลูผลการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4  ป(ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลดั กองคลัง กองชางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 



๓๕ 
 

3.2 การรับฟองความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรือ่งรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกจิการตามอํานาจ     
              หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะการดําเนินกิจการทีจ่ะมีผลกระทบ   
         ตอความเปนอยูและสุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 

ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชนมีกระบวนการจัดทํา
ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนําแผนชุมชนสูการปฏิบัติซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
ของประชาชนองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน
ประจําปงบประมาณ 2560เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)รวมถึงการ
นําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไปกองสวัสดิการสังคมองคการ
บริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงจึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชนประจําปพ.ศ. 2๕๖4ขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อจัดเกบ็ขอมูลพ้ืนฐานทีเ่ปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชมุชนและ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น 

3.2 เพื่อระดมความคดิเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชนนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล 
3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการทีแ่ทจริงของประชาชน 
3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการรวมคิดรวมทํารวมแกปญหาและสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏบิตัิราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชนและจัดใหมีประชุมเวทีประชาคมจํานวน๖ หมูบานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลนํ้าเกลี้ยงสําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชนเพ่ือนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมตัิโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคดัเลือกผูจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน 
6.3 ประสานวิทยากรและหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
6.4 จัดประชุมชีแ้จงทําความเขาใจ 
6.5 ดําเนินการจัดเกบ็ขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางทีก่ําหนด 
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
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6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหงานวิเคราะหนโยบายและแผนและหนวยงานที่เก่ียวของ 
6.9 ประเมินผลและรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชนและจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชนจํานวน10 หมูบานระหวางเดือน

กุมภาพันธ  -  เมษายน 25๖4 
8. งบประมาณดําเนินการ 

๒๐,๐๐๐บาท 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนทีไ่ดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น 
2. ไดรับทราบปญหาและความตองการทีแ่ทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
3. ไดแผนงานโครงการของชุมชนเพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสีป่องคการบริหารสวนตําบล 
4. ประชาชนไดแสดงความคดิเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชมุชน 
5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตดัสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบตัิราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
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ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ :การดําเนินงานศูนยรบัเรือ่งราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกล้ียง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งเปนหนวยงานภาครัฐทีเ่นนการใหบริการประชาชนและมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตางๆทีอ่ยูในอํานาจหนาทีด่วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรงโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญดังน้ันเพื่อใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งจึงมีการจัดตั้งศูนยรับ
เร่ืองราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนทีไ่ดรับความเดือดรอนตางๆ 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือ
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาตดิตอราชการณสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนํ้า
เกลีย้ง 

3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนที ่
4. เปาหมาย 

ใหบริการรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนในพ้ืนทีท่ีไ่ดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนได
เสยีทีเ่ก่ียวของโดยการปฏบิตัิราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดสรางความเชื่อมั่นไววางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยีที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผดิชอบรับเร่ืองรองเรียน/รองทุกข 
5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
5.3 นําเร่ืองเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาทีผู่เก่ียวของเพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน 

 5.4 แจงผลการปฏิบตังิานใหผูรองทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ใหบริการในวันเวลาราชการวันจันทร– วันศุกรตัง้แตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียนดงันี ้

6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข045 690441ทางโทรสารหมายเลข045 690441 
6.3 ทางเว็บไซตwww.namkling.go.th 

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
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9.1 มีสถติิจํานวนเร่ืองรองทุกข/รองเรียนประจําสัปดาห/ประจําเดือนทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม
ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกันแสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 

9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเร่ืองที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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 3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองรองเรียน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งเปนหนวยบริการสาธารณะในการใหบริการแกประชาชนแบบองครวม
ผสมผสานและตอเนื่องสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งในดานในทุกดานเพ่ือมุงเนนใหประชาชน
ไดรับบริการที่มีมาตรฐานอยางเทาเทียมกันทั่วถงึเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความคดิเห็น
ของประชาชนเปนกลไกหน่ึงในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดยีิง่ขึ้นรวมทัง้เปนชองทางทีเ่ปดใหประชาชนได
มีสวนรวมและไดรับบริการที่มีความเทาเทยีมและโปรงใส 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อเปนชองทางในการรับเร่ืองรองเรียนหรือรับความคดิเห็นขอเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบขัน้ตอนและกระบวนการในการรองเรียน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
มีชองทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ 
ศูนยรับเร่ืองรองเรียนรองทุกข องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดทําขั้นตอนกระบวนการและชองทางในการรับเร่ืองรองเรียนจากประชาชนไดแก 
- กลองรับความคดิเห็นตดิตั้งไวณบริเวณจุดใหบริการผูปวยศูนยบริการสาธารณสุของคการบริหารสวนตําบลนํ้า
เกลีย้ง 
- ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
- ผานfacebookองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ป(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

ประชาชนไดรับทราบขั้นตอนกระบวนการและแสดงความคดิเห็นผานชองทางในการรับเร่ืองรองเรียน 
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3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงไดดําเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลในรอบปงบประมาณและสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) 
ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมสีวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ํา
เกลี้ยง 
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงไดมีกฎหมายระเบียบขอบังคับกําหนดให
ภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธผีานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการ
การปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลฯน่ันคือไดทําหนาทีอ่ยางถูกตอง 
4. เปาหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมูบานทัง้10หมูบาน 
5. วิธกีารดําเนินการ 

5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ํา
เกลี้ยงอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงไดมีกฎหมายระเบียบขอบังคับ
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงใน
หลายๆสวนเชนใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯวาดวยการพัสดุเชนเปนคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดเุปนกรรมการตรวจการจางฯลฯ 

5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมคีวามรูความเขาใจเร่ืองระเบียบฯวาดวยการพัสดเุพื่อเรียนรูทํา
ความเขาใจระเบียบตางๆจะไดปฏิบตัิไดอยางถูกตอง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ดําเนินการทุกปงบประมาณ 
7. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

9.1 ภาคประชาชนมสีวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลตําบลนํ้าเกลีย้ง 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถิ่นของตนเอง 
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 3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :กจิกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไมตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลเพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไขสงเสริมพัฒนาขยายหรือยตุกิาร
ดําเนินภารกิจตางๆขององคการบริหารสวนตําบลตอไปดังนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 
45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546  

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงจึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
น้ําเกลี้ยงประจําปงบประมาณพ.ศ. 25๖๑ เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
น้ําเกลี้ยงมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน
การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กฎหมายกําหนด 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏบิัติราชการไดอยางถกูตองตามมาตรฐานการปฏิบตัิราชการ 
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมสีวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบตัิราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้งและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลตําบลนํ้าเกลีย้ง 

3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผดิชอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการขององคการบริหารสวนตําบลน้ํา
เกลีย้ง 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานทีเ่ก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมตัิโครงการ 
6.3 จัดทําประกาศประชาสมัพันธการดําเนินโครงการ 
6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง (ตามหนังสือสั่งการที่มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จํานวน 7 คนประกอบดวย 

(1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชนภาคเอกชน 2 คน 
(2) ผูแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 2 คน 
(3) ผูทรงคุณวุฒ ิ2 คน 
(4) ปลดัองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการและเลขานกุาร 
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(5) หัวหนาสํานักปลดัเปนผูชวยเลขานุการ 
(6) นักทรัพยากรบคุคลเปนผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการฯดําเนินการดังนี ้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงตามหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงปละ 2 คร้ังเปนอยาง

นอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงทราบเพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงแกไขสงเสริมพัฒนาขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆขององคการบริหารสวน
ตําบลนํ้าเกลี้ยง 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลนํ้าเกลี้ยงสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 

4) ดําเนินการเร่ืองอ่ืนๆตามที่องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งมอบหมาย 
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาทีผู่รับผดิชอบการประเมินผลการปฏบิตัิราชการ 
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพงึพอใจในการปฏิบตัิราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหาร

สวนตําบลนํ้าเกลีย้งพรอมตัวชี้วดั 
6.9 การตดิตามและประเมินผล 
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯแลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ดําเนินการแกไขตอไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป(ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

ผลการปฏบิตัิราชการขององคการบริหารสวนตําบลดขีึ้นเมื่อเปรียบเทยีบกับปที่ผานมา 
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ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติตามหลักเกณฑและวิธีการ 
บริหารกจิการบานเมืองที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกล้ียง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งสอดคลองกับหมวด 
5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 

1. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสมัฤทธิต์อภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
ดังน้ันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงใหเกิดความโปรงใส

ตรวจสอบไดเสริมสรางบทบาทของประชาชนเขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบานและเพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงสอดคลองกับหมวด 
5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งใหเกดิความโปรงใส
ตรวจสอบไดเสริมสรางบทบาทของประชาชน 

2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
4. เปาหมาย 

ผูแทนชมุชนผูแทนสภาทองถิ่นผูทรงคุณวุฒผิูแทนพนักงานองคการบริหารสวนตําบลตําบล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการโครงการ 

6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏบิัติราชการในองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งตามหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี
6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบตามหลักเกณฑฯกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป(ปงบประมาณ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 

10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลตําบลนํ้าเกลี้ยงหรือโครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลน้ํา
เกลี้ยงมีความโปรงใสตรวจสอบได 
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มิติท่ี 4. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง                  
          สวนทองถิ่น 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน    
                กําหนด 

 4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคมุภายในใหผูกํากบัดูแล 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปประจําปงบประมาณ 2๕๖4 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลน้ํา
เกลี้ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผดิพลาดและ
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซ่ึงการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงาน
ตามปกติซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบและกฎหมายที่กําหนดโดยผูบริหารสามารถนํา
แผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถปุระสงคของการ
ดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 

ดังนั้นการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบขอบังคับตลอดจน
กฎหมายตางๆที่เก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงเปนไปอยางถูกตองและ
เปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคมุภายในตามระเบียบสตง.วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายในพ.ศ. 
2544 

3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชือ่ถอืไดของขอมลูและตัวเลขตางๆทางดานการบัญชแีละดานอื่นๆที่
เก่ียวของ 

3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมายระเบยีบขอบังคบัคําสั่งมติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กําหนด 

3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคมุภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุกหนวยงานพนักงานครูและเจาหนาทีศู่นยพัฒนาเดก็เล็กขององคการ

บริหารสวนตําบลตําบลน้ําเกลีย้ง 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

สวนราชการทุกหนวยงานและศูนยพัฒนาเด็กเลก็ขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธกีารดําเนินการ 

6.1 จัดทําแผนปฏบิตัิงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถกูตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆดวยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสมโดยคํานึงถงึประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคญัของเร่ืองทีต่รวจสอบรวมทั้งวเิคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบตังิานของ
หนวยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัตงิานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณการเงินการพัสดแุละทรัพยสินรวมทัง้การ
บริหารงานดานอื่นๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามนโยบายกฎหมายระเบยีบขอบังคับคําสั่งและมติ
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คณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดแูลรักษาและความปลอดภยัของทรัพยสินและการใชทรัพยากรทุก
ประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยดั 

6.4 สอบทานระบบการปฏบิัตงิานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบขอบังคับคําสั่งทีท่างราชการกําหนด
เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบตัิงานทีต่รงตามวตัถปุระสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและตดิตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 25๖4 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

10.1 บุคลากรมคีวามเขาใจและปฏบิัตติามกฎหมายระเบียบขอบังคบัโดยมุงผลสมัฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
10.2 ความเสีย่งในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงานที่มีอยูอยางคุมคาประหยดั 
10.4 ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง 
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ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ :โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ ไดกําหนดไวรายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังน้ันเพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯกําหนดองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งจึงได
มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุกป 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายในระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลน้ําเกลีย้งทราบตามแบบ

ที่ระเบียบฯกําหนด 
3. เพ่ือรายงานการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดแูลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินตามกําหนด 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในระดับองคกร 
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในระดับหนวยงานยอย 
3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอยดําเนินการประเมิน

องคประกอบตามแบบปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคมุภายในตามแบบปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรดําเนินการรวบรวมเพ่ือจัดทํา

รายงานการควบคมุภายในตามระเบียบฯขอ 6 ระดับองคกรและนําเสนอผูบริหารพรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับ
ดแูลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 25๖4 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบตัิงานเพ่ือใหเกดิประสิทธิภาพสงูสดุ 
2. ลดโอกาสความผดิพลาดปองกันและลดความเสีย่งตอการปฏิบตัิงาน 
3. เกดิประโยชนสงูสดุตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

 
 



๔๗ 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเส่ียงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :กจิกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงคใน
อดีตที่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน
เร่ืองๆไปซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมายระเบียบระบบบัญชีหนังสือสั่งการและหนังสือตอบขอหารือตางๆโดยสวน
ใหญจะเนนไปทีก่ารควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑทีท่างราชการ
กําหนดไวซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆนอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงานจึงไมสามารถ
สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานไดระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเปนระบบการ
ควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆวามีการดาํเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใดการที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน
อาจเปนชองทางร่ัวไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผลทั้งน้ีสาเหตุสวนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสมการมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงเพียงคนเดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้นและ
พัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมแีนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและเหมาะสมกับการปฏบิตัิงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ
ตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหการปฏบิตัิงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยดัและคุมคาโดยลดขั้นตอนการปฏิบตังิานที่ซํ้าซอนหรือไมจําเปนลดความเสีย่งหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอื่นๆที่อาจมขีึ้น 

3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถกูตองครบถวนและเชื่อถือไดสรางความม่ันใจแกผูบริหารใน
การตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารและการปฏบิตัิงานและบคุคลภายนอกที่เก่ียวของ 

3.3 เพื่อใหบคุลากรมีการปฏบิตัิตามนโยบายกฎหมายเงื่อนไขสัญญาขอตกลงระเบยีบขอบังคับตางๆของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
4. เปาหมาย 

เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานในหนวยงานอีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซ่ึงจะทาํ
ใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 แตงตัง้คณะทํางานตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 ขอ๖ 
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5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคมุภายในอยางตอเน่ืองเพ่ือใหการปฏิบตัติาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯเพ่ือสรุปขอมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบตังิานความคดิเห็นและอุปสรรคตางๆใหนายกเทศมนตรีตําบลนํ้าเกลีย้งทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง/ 4 ป(ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 
ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๙.1การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวตัถปุระสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
๙.2 การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประหยัดและคุมคา 
๙.๓มีขอมลูและรายงานทางการเงินทีถู่กตองครบถวนและเชื่อถือไดสามารถนําไปใชในการตดัสินใจ 
๙.๔การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมายระเบียบขอบังคับที่วางไว 
๙.๕เปนเคร่ืองมือชวยผูบริหารในการกํากับดแูลการปฏบิตัิงานดอียางดยีิง่ 

10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานขอ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรูที่เก่ียวของกบัการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
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ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคมุภายในองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกล้ียง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐาน
การควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเคร่ืองมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการตางๆของหนวยรับตรวจและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ
ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากรซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสินการปองกัน
หรือลดความผิดพลาดความเสียหายการร่ัวไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหนวยรับตรวจดานความเชื่อถือได
ของรายงานทางการเงินและดานการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีการดําเนินการจัด
วางระบบควบคุมภายในเพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและใหสามารถบรรลุตามวตัถปุระสงคของ
การควบคุมภายในจึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหสวนราชการที่รับผดิชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสีย่งไป
ดําเนินการเพื่อควบคุมลดความเสีย่งในการปองกันหรือลดความผิดพลาดความเสยีหายการร่ัวไหลการสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

3.2 เพื่อใหมีการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัติามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสีย่งระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผดิชอบและรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากบัดแูลภายใน
เวลาที่กําหนด 

3.3 เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสีย่งในสวนที่รับผดิชอบและมีการตดิตามผลระหวางป 

6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนดและรายงานผลการดําเนินการตอทีป่ระชมุ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 

6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงรายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคมุภายใน (แบบปอ.3)พรอมปญหาอปุสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
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6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคมุและบริหารจัดการความเสีย่งของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม
หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสีย่งตอไป 

6.5 รายงานผลการตดิตามการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินผูกํากับดแูลอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเกาสิบวันนับจากวันสิน้ปงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป(ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

10.1 สวนราชการที่รับผดิชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในไปดําเนนิการบริหารจัดการ
ความเสีย่ง 

10.2 มีการตดิตามผลการปฏบิตัติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับ

ดแูลภายในเวลาที่กําหนด 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรอืการบริหารราชการตาม  
      ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได  
 4.2.1 มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงาน    
  บุคคลเกี่ยวกับการบรรจแุตงตั้งโอนยายขาราชการพนักงานลูกจาง 

ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมตรวจสอบกํากับดแูลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจแุตงต้ังการโอนยาย 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะ
กําหนดหนาที่ของงานเปนเร่ืองๆการวางนโยบายการวางแผนการวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกร
หรือหนวยงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลโดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเร่ืองการ
บรรจุแตงตั้งการโอนยายการเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่ง
การโดยเครงครัดเพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงเปนไปอยางโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมการตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปนธรรม 

3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบกํากบัดแูลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตัง้ 
การโอนยาย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

พนักงานองคการบริหารสวนตําบลตําบลพนักงานจางที่มีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธกีารดําเนินการ 
ตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกีย่วกบัการบรรจแุตงตั้งการโอนยาย 

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวมตรวจสอบกํากับดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงไดดําเนินการตามกฎหมายระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืนและก.ทจ.จังหวัดอ่ืนรวมถึง 
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 

- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยง 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธทีบ่อรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการรวมถึงมีการแตงตั้ง

ประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลตําบล(ก.ทจ.จังหวัด) กอน 
- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน

วันทีอ่งคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงรับมติคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล (ก.ทจ.จังหวัด) 
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การเลือ่นระดับ/เลือ่นตําแหนง 
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวมตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน

ระดับ/การเลื่อนตําแหนงองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงไดดําเนินการตามกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ
ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

- มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืนและก.ทจ.จังหวัดอ่ืนรวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน

ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบานและมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 

- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ

เลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมินหรือตรวจสอบการดําเนินการที่

ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนงจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลตําบล (ก.ทจ.จังหวัด) กอน 
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนงองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงจะออกคําสั่ง

แตงตั้งไดตองไมกอนวันทีอ่งคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบลตําบลจังหวัด (ก.ทจ.จังหวัด) 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- แตงตัง้กรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวมตรวจสอบกํากับดแูลบริหารงานบคุคลในการทีอ่งคการ
บริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้งไดดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมายระเบยีบหนังสือสั่งการขอบงัคบัทีเ่ก่ียวของ
อยางเครงครัด 

- มีการจัดทําประกาศหลกัเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบตังิานและประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ 

- มีการแตงตัง้คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบตัิงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยตุิธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏบิตัิงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนมีการนําขอมูลมาใชประกอบการตดัสินใจเพ่ือประกอบการพิจารณาความดคีวามชอบเชนขอมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานความสามารถและความอตุสาหะการรักษาวินัยการปฏบิัตติน
เหมาะสมและขอมูลการลาเปนตน 

- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบพรอมเปดโอกาสใหซกัถามตอบขอสงสยัและโตแยงผลการ
ประเมินที่ไมเปนธรรม 

- นายกเทศมนตรีตําบลนํ้าเกลี้ยงออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลือ่น
ขั้นเงินเดือนและมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

4ป(ปงบประมาณพ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 



๕๓ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวช้ีวัด 

กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จแบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับโดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
ผลลัพธ 

ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุการโอนยายของ
องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนพรอมทั้งเปดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกลาวได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับดูแลการบริหารงบประมาณการรับ- 
                        จายเงินการหาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :กจิกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานตองอยูในกรอบและตองมีระบบการบริการที่รวดเร็วถูกตองประชาชนหรือผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมายขอเท็จจริงไมมี
ขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานการบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการทีโ่ปรงใสสามารถตรวจสอบ
ไดรายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรองมีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูล
อื่นตอประชาชน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
3.3 ปฏบิตัิงานถูกตองตามระเบียบทีเ่ก่ียวของ 
3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบไดจึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางาน

ขององคกรใหมคีวามโปรงใสสามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตอง
ได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงินการเบกิจายเงิน
การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเตมิ
โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบณสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งภายในเกาสบิวันนับแตวันสิ้นป
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดเพ่ือนําเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นและประกาศสําเนารายงานดงักลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตลอดปงบประมาณ 25๖4และจัดใหมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองคลงัองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลงัและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจายถูกตองรวดเร็วเกิดความประหยดั 
10.3 มีการเสริมสรางการมสีวนรวมของประชาชนในพื้นทีห่รือผูรับบริการ 



๕๕ 
 

 4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับดูแลการจัดหาพัสด ุ
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การตรวจรับพัสดุการตรวจการจางและการควบคุมงานกอสรางเปนกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะ
บริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพซึ่งผูที่ไดรับ
แตงตั้งใหทําหนาที่กรรมการตรวจรับกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานจะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจ
หนาที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยบริหารราชการทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แกไข
เพ่ิมเติมและเขาใจเง่ือนไขขอกําหนดที่ระบไุวในสัญญาเปนอยางดีเพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือ
ปฏิบัตไิมครบถวนในหนาที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ที่ตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่แลวอาจทําให
เกิดความเสียหายตอราชการและสวนรวมนอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพงอาญาวินัยหรืออาจถูกฟองรอง
ตอศาลปกครองไดองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการ
จางประกอบกับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจางเพื่อความโปรงใสจึงไดจัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจางเพ่ือใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหทําหนาที่กรรมการตรวจการจางมีความรูความ
เขาใจปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง 
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูปฏิบัตงิานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจางทําหนาทีต่รวจงานจางอยาง
ถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบทีเ่กีย่วของ 
4. เปาหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจาง 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัต ิ
6.2 ทําหนังสือเชญิคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม 
6.3 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป(ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองคลงั  องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 

10. ผลลัพธ 
คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาทีต่รวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบที่

เก่ียวของ 
 
 

 
 



๕๖ 
 

ลําดับท่ี ๒ 
1. ช่ือโครงการ :กจิกรรมการสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพสมาชิกสภาทองถิน่ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมดวย
เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเร่ืองที่สําคัญอยางยิ่งประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึง
ที่องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงไดดําเนินการเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูและทักษะดานการปกครอง
สวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่รวมถึงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆที่
เก่ียวของกับทองถิ่นดวยเพื่อพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาทีไ่ดอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังน้ันองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นให
เขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอเพื่อเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามา
พัฒนาองคกรพัฒนาทองถิ่นใหทองถิ่นมีความเจริญกาวหนา 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที ่

3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมคีวามรูความเขาใจในการปฏบิตัิงานที่ถูกตองเปนไปตามระเบยีบ
กฎหมาย 

3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพ่ิมศกัยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งจํานวน18คน 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

ทั้งในองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้งและหนวยงานที่จัดฝกอบรม 
6. วิธกีารดําเนินการ 

6.1 ฝายบริหารงานบคุคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตําบลตําบลและ
หนวยงานภายนอกเพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแต
กรณี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลวดําเนินการเสนอผูบงัคบับญัชาเพ่ือสงสมาชิก
สภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมหรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่รับผดิชอบ 

6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 

6.4 ฝายบริหารงานบคุคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่นและรายงานเสนอ
นายกเทศมนตรีตําบลนํ้าเกลีย้งทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป(ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

๑0๐,๐๐๐บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
10. ผลลัพธ 



๕๗ 
 

10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที ่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ  
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวดั 
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงจํานวน๑8รายไดรับการฝกอบรมและ

ศึกษาดูงาน 
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 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตาน  
                การทุจริต 
                4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ :มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

คอรรัปชันหมายถึงการใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของ
พวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชนของสวนรวมหากใช
ตําแหนงหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายกระทําการเพื่อผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพองก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชัน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธาและไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค 

สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
5. พ้ืนที่ดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชมุชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเร่ืองการคอรรัปชัน 
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชมุชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคการ

บริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป(ปงบประมาณพ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลีย้ง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรูความเขาใจเร่ืองการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได 
10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชมุชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันใน

ระดับองคการบริหารสวนตําบล 
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 4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
ลําดับท่ี ๑ 
1. ช่ือโครงการ:มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาที่ที่ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นการจัดทํางบประมาณการ
จัดซื้อจัดจางการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารทั้งน้ีใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้นประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมอืงทีด่พี.ศ. 
2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสํานึกคานิยม
การบูรณาการการสรางความเขมแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการไมวาจะเปนวงการระดับทองถิ่นจนถึง
ระดับชาติซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงมีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมีความกาวหนา
เจริญรุงเรืองโดยการมีสวนรวมของภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนา
ทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่นดังน้ันการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
พัฒนาใหเจริญกาวหนาไดน้ันจําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆดานในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นในการน้ีการมี
เครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถิ่นจึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชันซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการ
เปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยงในการรวมคิดรวมพิจารณารวมตัดสินใจรวมทํารวม
รับผิดชอบและรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงพิจารณาแลวเห็นวาการมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปนจึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้นเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 
3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางแกนนําแนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวนใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการทุจริต 
3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนทีอ่งคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยง 

4. เปาหมาย 
ภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนํ้า

เกลีย้งเขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลีย้ง 
5. สถานท่ีดําเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลน้ําเกลี้ยง 
6. วิธีดําเนินงาน 

1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนรวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 

2. จัดทําฐานขอมูลบุคคลองคกรสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณใกลเคียงโดย
การลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
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3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตาํบล
ตําบลนํ้าเกลี้ยงในการรวมคิดรวมพิจารณารวมตัดสินใจรวมทําและรวมรับผิดชอบรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 

4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยงกับบุคคลองคกรสวน

ราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเปนเครือขาย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณพ.ศ. 25๖๑– 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 
10. ตัวช้ีวดั/ผลลัพธ 

1. ทําใหเกิดแกนนําแนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น 
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรูกอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนทีอ่งคการบริหารสวนตําบลนํ้าเกลี้ยง 


