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คํานํา

ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและประพฤติมิชอบ ไดกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความมั่นคง ตลอดจนภาพลักษณและความนาเชื่อถือของประเทศ ซึ่ง
ผลกระทบดังกลาวสงผลตอเนื่องทําใหประชาสังคมมีความคาดหวังตอกระบวนการตางๆ ของภาครัฐ ที่
จะแกไขปญหาและดําเนินการใด ๆ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ซึ่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3
ฉบับ ปจจุบันใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1.สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริตยุทธศาสตรที่ 2. ยกระดับเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรที่ 3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรที่ 4.
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุกยุทธศาส.ตรที่ 5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการ
ทุจริต และยุทธศาสตรที่ 6. ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการประสานความรวมมือในการดําเนินการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และแปลงแผนยุทธศาสตรชาติฯไปสูการปฏิบัติ โดยใหบรรจุไวใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัตริาชการประจําป โดยกําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกองคกรตองจัดทํา
แผนปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตนเอง

องคการบริหารสวนตําบลนาวง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.
2561 – 2564) ขึ้นเพ่ือใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ตอไป

องคการบริหารสวนตําบลนาวง



การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลนาวง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๔
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สวนท่ี 1

1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวเิคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี

วัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวา
การควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม

การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ทองถิ่น ไดแกการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจาย
อํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน
มากข้ึน มีประสิทธิภาพมากขึ้นแตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
เชนเดียวกัน

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวน จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1. การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง

สวนใหญเกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2. สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและ

ขาดคุณธรรมจริยธรรม
5. สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ
7. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพล

ทองถิ่น
สาเหตแุละปจจยัที่นาํไปสูการทจุรติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรปุเปน
ประเด็นได ดังนี้
1. โอกาสแมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่ง
โอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย
กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต

2. สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจให
เจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทําพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
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3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่
ซับซอนข้ึนโดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบ
ธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้

4. การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ – จัดจาง
เปนเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทาง
ธุรการ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิใน
การดําเนนิงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดใน
โครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ

5. การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือ
เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมี
สภาพความเปนอยูท่ีดีขึ้น ทําใหเจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายได
พิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว

6. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่
ไดรับการเนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา
คนมคีวามละอายตอบาปและเกรงกลวับาปนอยลง และมคีวามเหน็แกตัวมากยิ่งขึ้น
มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดประโยชนสวนรวม

7. มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความ
ซื่อสัตยสุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนง
หนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มีคานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปน
เรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทจุรติฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมคีวามละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลวัตอ
กฎหมายของบานเมือง

2. หลักการและเหตุผล

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดย
มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสรมิการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการ
ตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบไดประกอบกับนโยบายของ พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล

ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เปนไปอยางมีประสิทธภิาพ องคการบรหิารสวนตําบล
นาวง จึงไดจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลนาวง และเพื่อใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวน
ตําบลนาวง



-3-

ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
นาวง ทั้งนีไ้ดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
นาวง เปนไปอยางตอเนื่องสรางระบบราชการที่มีความโปรงใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร ปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงาน ใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม ในการรณรงค
และปลูกจิตสํานึกคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับพระราชกฤษฎกีา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 254๖

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3
เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจาก
ฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทย
ไดรับการประเมินดัชนีการรบัรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอย
ละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ
ธรรมภิบาลที่สูงข้ึน เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไม
ใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตวาดวยการปองกันและปราบปราม องคการบริหารสวนตําบลนาวงจึงไดตระหนักและให
ความสาํคัญกับการบริหารจัดการที่โปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงได
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อกําหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปน
รูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจรงิ

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1. เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น
2. เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย

การเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถิ่น
3. เพื่อใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี
4. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหาร

กิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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4. เปาหมาย

1. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ

3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมและตรวจสอบการปฏบิัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฎิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมแีผนงานที่มปีระสทิธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน

5. ประโยชนของการจัดทําแผน
1. ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินรวมถงึประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานกึรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และ
อุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลัก
ธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได

3. ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบ
ในฐานะพลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มคีวามเขมแขง็
ในการเฝาระวังการทุจรติ

4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการ
เฝาระวังการทุจริต

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลด
โอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความ
ภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน
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สวนที่ ๒

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ช่ือหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลนาวง

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป 256๑ ป 256๒ ป 2563 ป 2564

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๑. การสรางสังคมท่ี
ไมทนตอการทุจริต

1.1 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากรทั้ง
ขาราชการ การเมืองฝาย
บรหิาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝาย
ประจําขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

๑.มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ อปท.

- - - -

1.2 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถ่ิน

๑.โครงการการปลูกปาชุมชน
๒.โครงการปลูกหญาแฝก
๓.โครงการฟนฟูและอนุรักษปาสาคู หมูท่ี ๕
๔.กิจกรรมรวมใจอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

สองขางถนนสายหลักสายตนโพธ์ิ – จิจิก

๕.มาตรการสรางวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ

ปราบปรามการทุจริต

๖.มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภษี

คาธรรมเนียม

30,000
5,๐๐๐

-
-

-
5,๐๐๐

-
-

-
5,๐๐๐

-
-

-
5,๐๐๐

-
-

อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หนา ๗5
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หนา ๗5
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หนา ๙๔

1.3 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน

๑.โครงการเยาวชนหัวใจพอเพียง
๒.โครงการขอรับเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ตําบลนาวง
๓.กิจกรรมธรรมะสัญจร ราษฎรพบปะ

25,000
50,000

-

1๐๐,000
50,000

-

100,000
50,000

-

25,000
50,000

-

อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หนา 54

อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หนา 87

อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หนา ๙๓

มิติ ๑ รวม 3 มาตรการ ๒ กิจกรรม ๕ โครงการ 110,000 155,000 155,000 ๘๐,๐๐๐
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือปองกัน
การทุจริต

2.2 มาตรการสราง ความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ

๑.มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก
อบต. ,ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ
๒.มาตรการสรางความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงนิเดือน
๓.มาตรการควบคุมการเบิกจายเงนิตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
๔.มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซื้อจัดจาง
๕.โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

20,000

-

-

-

-

20,000 อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หนา 78

2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจหนาที่ ให
เปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี

๑.มาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๒.มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ
๓.มาตรการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต
สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๔.มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก
อบต. ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ

50,000
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หนา ๗๘

2.4 การเชิดชูเกียรติแก

หนวยงาน/บุคคลในการ

ดําเนินกิจการการประพฤติ

ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ

๑.กิจกรรมพอ – แมดีเดน - - - -
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือปองกัน
การทุจริต

2.๕ มาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบหรือรับแจงหรอื
ตรวจสอบพบการทุจริต

๑.มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
๒.มาตรการแตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียน

-
-

-
-

-
-

-
-

มิติ ๒ รวม ๑๐ มาตรการ ๑ กิจกรรม ๑ โครงการ 70,000 20,000 20,000 20,000
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดทุก
ขั้นตอน

๑.มาตรการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร ของ
อบต.
๒.โครงการอบรมใหความรูแกบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการประจําป ๒๕๖๑
๓.มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ
และหลากหลาย

-

๓๕,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หนา ๗๘

3.2 การรับฟงความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน

๑.โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
๒.มาตการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
ของ อบต.

๕๐,๐๐๐
-

-
-

-
-

-
-

อยูในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หนา ๗๘

3.3 การสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมบริหาร กิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1.มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา อบต.
๒.โครงการประชุมประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบลประจําป
๓.มาตรการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิติ ๓ รวม ๕ มาตรการ ๓ โครงการ ๘๕,๐๐๐ - - -



-๙-

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

หมายเหตุงบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

4. การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด

๑.มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปงบประมาณ
๒.มาตรการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ ตาม
ชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได

๑.มาตรการรายงานผลการใชจายเงินให
ประชาชนไดรับทราบ

- - - -

มิติ ๔ รวม ๓ มาตรการ - - - -



สวนท่ี 3
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มิติที่ ๑ – 4



-๑๐-
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการ การเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง

ฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
.......................................

๑. ชื่อโครงการ: มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมีประมวล

จริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ
แตละประเภทโดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการกระทํา ทั้งนี้การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการ
กระทําผิดทางวินัย เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา
๒๗๙, ๒๘๐ และมาตรา ๓๐๔ ไดจัดทําประมวลจริยธรรมขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อเปนเครื่อง
กํากับความประพฤติของขาราชการในสังกัด

3. วัตถุประสงค
๓.๑ เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ที่ชัดเจนและเปนสากล

๓.๒ ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล และ

เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตําบลนาวง เพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๓ ทําใหเกิดรปูแบบองคกรอนัเปนที่ยอมรบั เพ่ิมความนาเชือ่ถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและ

ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

๓.๔. ทําใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน

ขอบเขต สรางระบบความรบัผดิชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคบับัญชา ตอประชาชน และตอ

สังคม ตามลําดับ

๓.๕ ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมชิอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนทีอ่าจเกิดข้ึน รวมท้ัง

เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏบิัติควบคูไป

กับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขาราชการฝายการเมือง , ขาราชการสวนทองถิ่น , พนักงานจางของ อปท.

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
ทุกสวนราชการในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลนาวง

๖. วิธีดําเนินการ
จัดประชุมคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล



7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

-๑๑-

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวงตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

๑๐.๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวงตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏบิัติตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ

๑๐.๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวงตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและ

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด

๑๐.๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวงตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ

เกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่

๑๐.๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวงตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถดวย

ความเสยีสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน

๑๐.๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวงตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวย

ความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชนและมีการถายทอดพฤติ

กรรมการทํางานที่ดี มีคุณธรรม และซ่ือสัตยสุจริตภายในหนวยงานใหแกกันอยูเสมอ

๑๐.๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวงตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย

มีอัธยาศัย

๑๐.๘ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวง ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การ

เปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ /พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจาก

ผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้นและเจาหนาที่จะตองแสดงความรับผิดชอบเมื่อหนวยงาน

เกิดความเสียหายอันเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด

๑๐.๙ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวง ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวาง

ผูรวมงาน ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหนวยงานตองานและบรรยากาศในการทํางาน พรอมกับใหความชวยเหลือ

เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

๑๐.๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวงตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่

มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่นไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของ

กํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวของเพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติ

หนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรม จรรยาหรือการใหตามประเพณี



๑๐.๑๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวง ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวย

ความสภุาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี มีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่และตองไมปดบังขอมูลที่

จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน

๑๐.๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวง ปฏิบัติหนาที่โดยมีความรับผิดชอบตอผลการ

ดําเนินงาน

-๑๒-

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
…………………………………

๑. ชื่อโครงการ: โครงการปลูกปาชุมชน

๒. หลักการและเหตุผล
เพื่อเปนการสนองพระราชดําริในเรื่องการอนุรักษ และการปลูกปาไมทดแทนโดยปลูกฝงใหคนในชาติรัก

ตนไม รักปาไม และหวงแหนทรัพยากรปาไม อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังทรงกอตั้งโครงการเพ่ือ
พัฒนาปาไมในประเทศไทยหลายๆโครงการ เชน โครงการน้ําพระทัยจากในหลวง หรือโครงการอีสานเขียว ทั้งนี้
ทางคณะนิสิตชั้น ปที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงพรอมใจกันเปนสวนหนึ่งในการชวย
อนุรักษปาไม และปลูกตนไมทดแทนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ และเพ่ือสนอง
พระราชดําริของพระองคทานอีกทางหนึ่ง

อีกทั้งในปจจุบัน ทรัพยากรปาไมของไทยถูกทําลายลงอยางมาก สงผลใหเกิดปรากฎการณทางธรรมชาติ
ขึ้นหลายเหตุการณ เชน ปรากฏการณเรือนกระจก ภาวะโลกรอน ฯลฯ และนับวนัยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่ง
สาเหตุท่ีสําคัญที่สุดก็มาจากการกระทําของมนุษยเองทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ อีกทั้งจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็ว และยังมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยังชวยกระตุนใหเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
ใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอยางส้ินเปลือง ขาดความระมัดระวังและขาดความเขาใจ ทําใหปริมาณ
ทรัพยากรปาไมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆนั้นยิ่งนอยลงไปทุกที

ซึ่งจากปญหาในขางตนทางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายหนวยงาน ก็ไดมีการรณรงคให
ประชาชนใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชน และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหมากที่สุด เพื่อเปนการชวยรักษา
ทรัพยากรปาไมที่มีอยูในประเทศไทย อีกทั้งมีการปลูกตนไมทดแทน เพื่อเปนการคืนทรัพยากรปาไมท่ีเราไดใชไป
กลับคืนใหกับปาของประเทศไทย

๓. วัตถุประสงค
๓.1 เพื่อสนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในเรื่องการอนุรักษปาไมและการปลูกปา

ไมทดแทน
๓.2. เพื่อปลูกฝงใหประชาชนมีจิตสํานึกในการชวยกันรักษาทรัพยากรปาไม รูจักการใชทรัพยากรปาไม

ใหเกิดประโยชนมากที่สุด และตระหนักถึงผลเสียของการที่ปาไมถูกทําลายลงอยางมากในปจจุบัน
3.๓ เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจในหลักการและวิธีการอนุรักษทรัพยากรปาไมและนํามาปฏิบัติ

ไดอยางถูกตอง
๓.4. เพื่อใหประชาชนไดทํากิจกรรมรวมกัน ไดรวมเพิ่มทรัพยากรปาไมของไทย ซึ่งถือเปนการไดทําเพื่อ

สังคมที่อยูอาศัยรวมกัน



๔. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไป

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
ปาเขาลําเพ็ง , ปาเขาโพธิ์โทน , โรงเรียนบานปากอ

-๑๓-

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๒ จัดทําโครงการเพื่อเสนอขอรับการอนุมัติ
๖.๓ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561

๘. งบประมาณดําเนินการ
๓๐,๐00.- บาท

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.1 มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นและมีปาชุมชนที่สมบูรณเพิ่มขึ้น
๑๐.๒ สรางจิตสํานักในการรวมกันอนุรักษปาไม
๑๐.๓ เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติฯ



-๑๔-

๑. ชื่อโครงการ: โครงการปลูกหญาแฝก

2. หลักการและเหตุผล
การชะลางพังทลายของดินเปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งของประเทศ ซึ่งสวนใหญเกิดจากการที่ผิวดินถูก

กัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ําที่ไหลบาทําใหสูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ มีผลตอความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการปองกันและแกไขปญหาจึง
พระราชทานพระราชดําริใหมีการนํา"หญาแฝก" พืชมหัศจรรย มาใชในการอนุรักษปองกันการชะลางพังทลายของ
ดินและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น เนื่องจากหญาแฝก เปนพืชที่มีประโยชนตอการอนุรักษดินและน้ํา ราก
หญาแฝกลึกและยาวสานกันเปนกําแพงธรรมชาติอันแข็งแกรง แผกระจายลงไปในดินตรงๆ ชวยกรองตะกอน
ลดความแรงของน้ําที่ไหลบา รักษาหนาดิน และงายตอการดูแลรักษา

ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันการพังทลายของดิน โดยการนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวในการนํา"หญาแฝก"มาใชในการอนุรักษปองกันการชะลางพังทลายของดินและปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหดีขึ้น

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการรณรงคการใชหญาแฝกในการ

อนุรักษทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลอม
3.2 เพื่อปองกันบริเวณที่มีแนวโนมที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดินการชะลางและการพังทลายของดินไดสูง
3.3 เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษทรัพยากรดิน น้ํา และ

สิ่งแวดลอม
3.4 เพื่อดําเนินการตามนโยบายสาธารณะดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปน

การพัฒนาขับเคล่ือนมุงสูตําบลสุขภาวะ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหารทองถิ่น , สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล, ขาราชการ ,พนักงานสวนตําบล , เจาหนาที่

ในสังกัด อบต.นาวง, สวนราชการที่เกี่ยวของ , กํานัน , ผูใหญบาน , ผูนําชุมชน , กลุมสภาเด็กและเยาวชนตําบล
นาวง ,นักเรยีน ,กลุมผูสูงอายุตําบลนาวง, เจาหนาที่ อสม.ในพื้นท่ีและประชาชนทั่วไปรวมกันปลูกหญาแฝก

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
เขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลนาวง

๖. วิธีดําเนินการ
6.1 เขียนโครงการเพื่อเสนออนุมัติ
6.2 ประสานงานกับศูนยสงเสริมการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือขอรับสนับสนุน

กลาหญาแฝก



6.3 ประชาสัมพันธ และประสานงานกับสวนราชการ และประชาชนในพื้นที่ตําบลนาวง
6.4 เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ เพื่อปลูกหญาแฝก
6.5 ดําเนินการปลูกหญาแฝกบริเวณเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาวง
6.6 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยองคการบริหารสวนตําบลนาวง
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564)

๘. งบประมาณดําเนินการ
๕,๐00.- บาท

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สนองแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการรณรงคการใชหญาแฝกในการอนุรักษ

ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลอม
10.2 สามารถปองกันการพังทลายของดินมีแนวโนมที่จะเกิดการเคลื่อนตัวของดิน การชะลาง และการ

พังทลายของดินไดและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขึ้น
10.3 ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสรางความ

เขมแข็งของชุมชน
10.4 ดําเนินการตามนโยบายสาธารณะดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเปนการ

พัฒนาขับเคล่ือนมุงสูตําบลสุขภาวะขององคการบริหารสวนตําบลนาวง



-1๖-

๑. ชื่อโครงการ: โครงการฟนฟูและอนุรักษปาสาคู หมูท่ี ๕

๒. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยในเขตพื้นที่ทางภาคใตหลายจังหวัด บริเวณที่ลุมริมฝงแมน้ําลําคลอง หรือในพ้ืนที่ที่มีการ

ระบายน้ําไมดี พืชเศรษฐกิจไมสามารถขึ้น ได จะมีพืชชนิดหนึ่งที่เรียกวา ตนสาคู ข้ึนเรียงรายอยูทั่วไปตาม
ธรรมชาติ ตนสาคู เปนพืชหัวชนิดหนึ่ง เปนตนไมประเภทปาลม ประโยชนท่ีสําคัญคือเปนอาหาร แปงที่ไดจากหัว
สาคูนี้ เปนแปงของคารโบไฮเดรตที่บริสุทธิ์ที่สุดชนิดหนึ่ง เปนแปงที่มีความเหนียวมาก ยอยงาย เปนที่นิยมใน
ตลาดโลก มีราคาแพงกวาแปงชนิดอื่น ประเทศไทยใชสาคูเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และมีปริมาณไมมากนัก
ถามีการผลิตแปงจากสาคู เพื่อการคาไดจะทําใหสาคูเปนพืชที่มีความสําคัญมากขึ้น จากผลการศกึษาพบวา
ปจจุบันสถานการณพื้นที่ปาสาคูในประเทศไทยการใชประโยชนจากปาสาคูที่ยังหลงเหลืออยูในปจจุบัน คือ การ
นําใบมาทําจากสาคู การใชตนสาคูเลี้ยงสัตว การนําเปลือกทางสาคูมาสานเสื่อ และการทําแปงสาคู นอกจากนี้ปา
สาคูยังมีประโยชนหลายประการดวยกัน คือ ตนสาคูใหประโยชนดานอาหาร ใชเลี้ยงสัตว เปนยารักษาโรค นํามา
ผลิตเปนเครื่องมือเครื่องใชได

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกในการปลูกปาสาคูและเปนการฟนฟูอนุรักษปาสาคู
๓.๒ เพื่อใหประชาชนในพ้ืนที่ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษปาสาคู
๓.๓ ปาสาคูสามารถใชประโยชนในเชิงนิเวศนและสามารถนํามาใชเปนเครื่องจักรสานได

๔. เปาหมาย/ผลิต
คณะผูบริหารทองถิ่น , สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล, พนักงานสวนตําบล , เจาหนาที่ในสังกัด

อบต.นาวง

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
พื้นท่ีหมูที่ ๕

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ประชุมคณะทํางาน
๖.๒ จัดทําโครงการเพื่อเสนอขอรับการอนุมัติ
๖.๓ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ



๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกในการปลูกปาสาคูและเปนการฟนฟูอนุรักษปาสาคู
๑๐.๒ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษปาสาคู
๑๐.๓ ปาสาคูสามารถใชประโยชนในเชิงนิเวศและสามารถนํามาใชเปนเครื่องจักรสานได
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๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมรวมใจอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมสองขางถนนสายหลักสายตนโพธ์ิ – จิจิก

๒. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยโดยภาพรวมประสบปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

และกระจายไปท่ัวทุกภูมิภาค เชน ปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปา การลักลอบคาพืชปาและสัตวปาที่ใกลจะ
สูญพันธุ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะชวยทําใหสภาพแวดลอมเกิดความสมดุล ชวยทําให
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดฟนตัว นอกจากนี้การทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังเปนการสงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตําบลนาวง จึงจําที่จะตองสรางความตระหนักและสรางความ
รวมมือใหกับประชาชน เนื่องจากบริเวณสองขางทางถนนสายหลักสายตนโพธิ์ – จิกจิก เปนเสนทางท่ี ชาวตําบล
นาวงสวนใหญสัญจรไปมา และมีการทิ้งขยะบริเวณสองขางถนน นอกจากนี้ยังตนไมยังมีวัชพืชปกคลุมทําใหไม
สะดวกในการสัญจรไปมาและเปนอันตรายตอผูขับข่ี

ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลนาวง มีอํานาจตามหนาท่ีแหง พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (7) คุมครอง ดูแล และบาํรุงรักษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม จึงได
จัดกิจกรรมเพ่ือสรางการมีสวนรูและการรับรูตอสังคมและสิ่งแวดลอม อีกทั้งเปนการปลูกฝงความรับผิดชอบตอ
สังคมสวนรวม การไมทิ้งขยะบริเวณท่ีสาธารณะ การชวยกันดูแลตนไมสองขางถนน การบํารุงรักษา

๓. วัตถุประสงค
๓.1 เพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดลอม
3.2 เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมสองขางถนนสายหลักใหสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน

โดยการถางปาสองขางทางถนนและเก็บขยะสองขางทาง
3.3 เพื่อสรางความรวมมือรวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสภาพแวดลอมที่เปนของ

สวนรวม

4. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูนําชุมชน ประชาชนทั่วไป

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
สองขางถนนสายตนโพธิ์ – จิจิก

6. วิธีดําเนินงาน
6.1 ประชาสัมพันธโครงการ
6.2 ประสานความรวมมือผูนํา ประชาชน แกนนําในพื้นที่
6.3 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
6.4 กิจกรรมจัดเก็บขยะสองขางถนน
6.5 กิจกรรมถางปาสองขางถนนพรอมตัดแตงกิ่งตนไม
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๗. ระยะเวลาดําเนินงาน
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.1 ผูนําชุมชน และประชาชนทั่วไป ไดมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมสองขางถนนสายหลัก
๑๐.๒ พื้นท่ีสองขางถนนสายหลักมีภูมิทัศนที่สะอาด และสะดวกในการสัญจรไปมาสําหรับประชาชน ทั่วไป

๑๐.๓ ผูเขารวมโครงการและประชาชนจะตระหนักถึงปญหาของสิ่งแวดลอม และมีจิตสํานึก

การมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม



-1๙-

๑. ชื่อโครงการ: มาตรการสงเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมและปราบปรามการทุจริต

2. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ท่ีเปนเครื่องมือกํากับ

ความประพฤติ การปฏบิัติงานของสมาชิกในองคการนั้น ๆ เพือ่ใหอยูในความถูกตองดงีาม”สํานักงาน ก.พ. ไดสรุป
ความหมายของคําวา “มาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม” ไววา หมายถึง “สิ่งท่ีตองถือเอาเปนหลักเทียบทาง
สภาพคุณงามความดีที่อยูภายใน โดยรูไดเฉพาะตนและใชเปนหลักเทียบทางความประพฤติและการปฏิบัติงาน
หรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น องคการนั้นหรือสวนราชการน้ัน ไดยอมรับนับถือกันมา
หรือไดกําหนดรวมกันขึ้นมาใหม และประพฤติปฏิบัติรวมกันวาความประพฤติอะไรเปนส่ิงท่ีดี อะไรเปนสิ่งที่ชั่ว
ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา” สังคมไทยเปนสังคมที่เปดรับอิทธิพล และ
คานิยมจากภายนอกประเทศ ผานสื่อตาง ๆ ไดงายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการนําไปใช จึงเปนเหตุทํา
ใหมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ําลง บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเปนผูที่อยูใกลชิด
ประชาชน เปนผูมีบทบาทสําคัญ และเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ สนองความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่น หนาที่ และความรับผิดชอบสาํคัญที่จะบําบัดทุกข บํารุงสุข และสรางคณุภาพชีวิตที่ดี
ใหแกประชาชนในทองถิ่น ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและความตองการของทองถ่ิน ดังนั้น การที่
ประชาชนจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุขหรอืไมจึงขึ้นอยูกับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบล นั่นคือ เปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีจะตอบแทนคณุแผนดิน
ดวยการกระทําทุกสิ่งอยางถูกตอง โปรงใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเดน และพัฒนาตนอยางสม่ําเสมอ ปฏิบัติงาน
เต็มความสามารถ เต็มกําลังยอมสงผลดีสูประชาชนอยางแนนอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิ
เสรีภาพ และการมีสวนรวมในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพิ่มอํานาจประชาชนในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐมากขึ้น มีบทบัญญัติใหการใชอํานาจรัฐเปนไปโดยสจุริตและมีประสิทธิภาพและเพื่อเปนการแกปญหา
การขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความชอบธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ จึงบัญญัติในมาตรา 77 ให
เจาหนาที่ของรัฐ ท้ังฝายการเมืองและฝายประจําจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกลาวคือ
“รัฐตองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและพนักงาน
หรือลูกจางของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่”
มาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม เปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งที่จะชวยใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ
องคการปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีเกณฑและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม นํามาซึ่ง
ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลให
เกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองอีกดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนความจําเปนพื้นฐานของบุคลากรที่จะตองใชเปนหลักประพฤติตน
และปฏิบัติหนาที่การงาน ใหเกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธภิาพท่ีสงผลตอความเปนอยูที่ดี มีความสุขของ
ประชาชนไดอยางแทจริง



3. วัตถุประสงค
๓.1 เพื่อใหมีมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
๓.2 พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางมีมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล

และพนักงานจาง ในดานศีลธรรม ความโปรงใส การใหบริการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนาตนเองได
3.๓ เพื่อใหมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และ พนักงานจาง

-๒๐-

4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบล , พนักงานจางของ อปท.

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
ทุกสวนราชการในสังกัดขององคการบริหารสวนตําบลนาวง

๖. วิธีดําเนินการ
จัดประชุมเพื่อดําเนินการสงเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมและปราบปรามการทุจริต

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางดํารงตนใหมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย

สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
๑๐.๒ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบได
๑๐.๓ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัย

ไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก
๑๐.๔ ปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา



-๒๑-

๑. ชื่อโครงการ: มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม

๒. หลักการและเหตุผล
ดวยกระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ประกอบ
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาวง มีนโยบายเรงรัดการจัดเก็บรายไดใหทั่วถึงและเปนธรรมแกผูมี
หนาที่เสียภาษี โดยคํานึงถึงสภาวะดานสังคม เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในปจจุบันมาเปนแนวทางในการจัดเก็บภาษี
โดยมิใหเกิดผลกระทบตอการชําระภาษีของประชาชนในตําบลนาวง

ดังนั้น เพื่อใหการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนาวง มีประสิทธิภาพเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว องคการบริหารสวนตําบลนาวง มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี คาธรรมเนียม

๓.วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนาวง บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

และเปนธรรมแกประชาชน
2.2 เพื่อใหประชาชนเกิดความพึงพอใจและใหความรวมมือในการชําระภาษีใหกับองคการบริหารสวน

ตําบลนาวง
2.3 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลนาวงมีรายไดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหสามารถนํางบประมาณมา

พัฒนาตําบลนาวงไดมากข้ึน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนผูเสียภาษี ฯ ในเขตพ้ืนที่

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาวง

๖. วิธีดําเนินการ
๖.1 ขั้นเตรียมการ
-สํารวจและจัดเตรียมแบบพิมพตางๆ ใหครบถวน จัดทําคําสั่ง จัดทําประกาศ และออกหนังสือแจง

เวียนใหผูเสียภาษีทราบลวงหนา เพ่ือจะไดมายื่นแบบพิมพภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยการ
ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผูอยูในเกณฑเสียภาษี

๖.2 ขั้นดําเนินการ
-จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนา



-แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
-แจงใหผูที่อยูในขายตองเสียภาษี ยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน
-ออกใหบริการรับชําระภาษีนอกสถานที่และรับชําระภาษี ที่องคการบริหารสวนตําบลนาวง

๖.3 ขั้นดําเนินการแลวเสร็จ
-ประเมินผลการปฏิบัติงานจากการจัดเก็บภาษี ฯ

-๒๒-

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง (งานจัดเก็บรายได) องคการบริหารสวนตําบลนาวง

๑๐.ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.1 การจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนาวงสามารถจัดเก็บไดครบถวน
๑๐.2 ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และใหความรวมมือในการเสียภาษี
๑๐.3 การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม
๑๐.4 สามารถจัดเก็บรายไดภาษีในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาวงไดเพ่ิมข้ึน
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน

.....................................

๑. ชื่อโครงการ: โครงการเยาวชนหัวใจพอเพียง

๒. หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดํารัสแกพสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไมประมาท โดยคาํนึงถึงการรูจักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช ความมีเหตุผล การ
สรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทํา
ในสิ่งที่ควรจะเปน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

ดังนั้น ในฐานะที่องคการบริหารสวนตําบลนาวง เปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีหนาที่
ภายใตขอบังคับแหงกฎหมาย พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และตาม
พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ จึงไดจัดทําโครงการเยาวชนหัวใจพอเพียงเพื่อสงเสริมใหเยาวชนเล็งเห็น
ความสาํคัญของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน

๓.วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรมสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชไดอยางถูกตอง
๓.๓ เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูการดําเนินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็กและเยาวชน จํานวน 40 คน

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาวง

6. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ ประชุมคณะทํางาน
๖.๒ จัดทําโครงการเพื่อเสนอขอรับการอนุมัติ
๖.๓ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
๖.๔ ประสานงานหนวยงานเพ่ือขอการสนับสนุน

๗. ระยะเวลาดําเนินการ



4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564)

๘. งบประมาณดําเนินการ
๒๕,๐00.- บาท

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ ผูเขารวมฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐.๒ ผูเขารวมฝกอบรมสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
๑๐.๓ ผูเขารวมฝกอบรมสามารถลดภาระคาใชจายในครัวเรือนได
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๑. ชื่อโครงการ: โครงการขอรับเงินอดุหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลนาวง

๒. หลักการและเหตุผล
สภาวัฒนธรรมตําบลนาวง ซึ่งเปนองคกรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของประชาชน ซึ่ง

ประกอบดวยกลุมตางๆ ในชุมชนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตําบลในดานการสงเสริมสนับสนุน
และ สืบทอดประเพณวีัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ ในชุมชนใหสืบทอดสูรุนลูกรุนหลานของตําบล
ตอไป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้ สภาวัฒนธรรมตําบลนาวงกําหนดดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการ
ยอย จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

(๑) กิจการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ประจําป ๒๕๖๑
(๒) กิจกรมการฝกอบรมการทําขนมพื้นบานสืบสานประเพณีวฒันธรรมไทยวันสารทเดือนสิบ

ประจําป ๒๕๖๑
สภาวัฒนธรรมตําบลนาวง จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

ดังกลาวมายังองคการบริหารสวนตําบลนาวง เพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการดังกลาวตอไป

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในตําบลไดรวมกันสงเสริมสนับสนุนและสืบทอด

ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นตาง ๆ ในชุมชนใหสบืทอดสูบุตรหลานตอไป
๓.๒ เพื่อปลูกฝงคุณธรรมทางศาสนา คานิยม และวัฒนธรรมที่ดีแกเด็กและเยาวชน
๓.๓ เพื่อใหองคกรทุกภาคสวนในตําบลไดทํากิจกรรมรวมกันในดานการสงเสริมสนับสนุนและสืบทอด

ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นตาง ๆ ในชุมชน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เด็ก เยาวชน ประชาชนในตําบลนาวงผูนําชุมชนทุกภาคสวนหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

ในตําบลนาวง

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาวง , วัดหูแกง หมูที่ 4

๖. วิธีดําเนินงาน
๖.๑ ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลนาวง รวมกับผูนําชุมชนทุกภาคสวน เพื่อจัดทํา

แผนการดําเนินงานดานวัฒนธรรม ประจําป ๒๕๖๑
๖.๒ เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลนาวง
๖.๓ ประชุมเตรียมความพรอมกําหนดงานและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ ตามแผน

กิจกรรมที่กําหนด



๖.๔ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ณ วัดหูแกง หมูที่ 4 ตําบลนาวง
๖.๕ กิจกรรมฝกอบรมการทําขนมพื้นบานเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมปญญาทองถิ่นเนื่องใน

วันสารทเดือนสิบ
๖.๖ ติดตามประเมินผลโครงการและรายงานผลการดําเนินโครงการตอองคการบริหารสวนตําบลนาวง
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564)

๘. งบประมาณดําเนินการ
๕๐,๐๐๐.- บาท

๙. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคกรทุกภาคสวนในชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนําชุมชนทุกภาคสวนไดรวมกัน

จัดกิจกรรมเพื่อรวมกันสงเสริมสนับสนุนและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นตาง ๆ

ในชุมชนใหสืบทอดสูบุตรหลานตอไป
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๑. ชื่อโครงการ: กิจกรรมธรรมมะสัญจร ราษฎรพบพระ องคการบริหารสวนตําบลนาวง

๒. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลนาวง ไดปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่ภายใตกฎหมายที่เก่ียวของ ที่ใหอํานาจ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการได ท้ังในดานการแกไขปญหาดานโครงสรางพื้นฐานหรือดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และดานอื่นๆ

ในปจจุบันโครงสรางทางดานสังคมเปลี่ยนแปลงทําใหการอยูรวมกันในชุมชนเปนแบบตัวใครตัวมัน
สถาบันครอบครัวก็เปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ปลอยใหพอแมอยูตามลําพัง จากที่เคยไดอยูรวมกับบุตรหลาน
และไดอบรมบมนิสัยลูกหลานใหเปนคนดี ก็ถูกปลอยปละละเลยไรประโยชน บางรายถึงกับเปนโรคเงาเศราซึม
ขาดลูกหลานมาคอยดูแลเอาใจใสขาดหลักในการดําเนินชีวิต และอีกหลายเรื่องที่ยังเปนปญหาที่องคการบรหิาร
สวนตําบลนาวงจะตองดําเนินการเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชนดานจิตใจ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ
และดานอื่น ๆ โดยเล็งเห็นประโยชนสูงสุดของประชาชนในตําบลนาวง

สําหรับโครงการธรรมะสัญจร ราษฎรพบพระ องคการบริหารสวนตําบลนาวงเห็นถึงประโยชนท่ี
ประชาชนจะไดรับ เพราะนอกจากประชาชนจะไดรวมกันทําบุญ ฟงธรรม องคการบริหารสวนตําบลนาวงจะได
มีโอกาสแจงขอมูลขาวสาร และรับทราบปญหาตางๆ เพื่อนําปญหาไปแกไขตอไป

๓. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนาและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดนําหลักธรรมไปพัฒนาจิตใจและเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
2.3 เปนการเสริมสรางความรักความสามัคคี
2.4 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลนาวงไดแจงขอมูลขาวสารและรบัทราบปญหาตางๆ ของประชาชน

เพื่อนําปญหาไปแกไขตอไป

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๕. พื้นท่ีดําเนินการ

หมูบาน สถานที่จัดกิจกรรม
หมูที่ 1 (บานหนองหมอ) โรงเรียนบานหนองหมอ
หมูที่ 2 (บานไสบอ) โรงเรียนบานไสบอ
หมูที่ 3 (บานหนองยายฝาย) ศาลาเอนกประสงคหมูที่ 3
หมูที่ 4 (บานหัวควน) วัดหูแกง
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6. วิธีดําเนินงาน
๖.1 ออกแบบโครงการฯ
๖.2 ประชุมกําหนดรายละเอียดโครงการฯ
๖.3 กําหนดแผนการดําเนินกิจกรรม
๖.4 ดําเนินกิจกรรม
๖.5 สรุปผลประเมินผลโครงการฯ
๖.6 รายงานผลการดําเนินงานของโครงการฯ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา

๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ผูเขารวมกิจกรรมไดรวมกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
10.2 ประชาชนสามารถนําหลักธรรมไปใชในการดําเนินชีวิต
10.3 ประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารตางๆขององคการบริหารสวนตําบลนาวงไดมากและดีขึ้น

สามารถสงเสรมิใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ไดทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน
10.4 องคการบริหารสวนตําบลนาวงจะไดรับทราบปญหาและมีขอมูลในการแกไขปญหาของประชาชน

ในพื้นท่ีตําบลนาวง

หมูที่ 5 (บานทายทุง) ศาลาเอนกประสงคหมูที่ 5
หมูที่ 6 (บานปากอ) ศาลาเอนกประสงค อบต. นาวง
หมูที่ 7 (บานหารไมมัด) ศาลาเอนกประสงค หมูที่ 7
หมูที่ 8 (บานหนองเนียงแตก) ศาลาเอนกประสงค หมูที่ 8
หมูที่ 9 (บานสะพานนาคบุตร) - ไมดําเนินการ -
หมูที่ 10 (บานควนขี้เสียด) ศาลาเอนกประสงคหมูที่ 10
หมูที่ 1๑ (บานหนองหนักทอง) ศาลาเอนกประสงคหมูที่ 11
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2.2 มาตรการสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
........................................

1. ชื่อโครงการ: “มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลและหัวหนาสวนราชการ”

2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบล มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู
กับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหนา
หนวยงานระดับ สํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิด
ความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบรกิารภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพื่อใหการบริหารงานเปนไปเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธภิาพ คุมคา กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ
เกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุม และ
รับผิดชอบ ในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคบับัญชาพนักงานสวนตําบล
นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจไดกําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการการมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น



3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ

หัวหนาสวนราชการ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง
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6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ

หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต

มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน

10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
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๑. ชื่อโครงการ: มาตรการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
๒. หลักการและเหตุผล

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผ
ลการปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการใหรางวัล เปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาวงไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตน ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลยพินิจ
ของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏบิัติราชการของผูใตบังคับบัญชา

๓. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบลนาวง

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร

สวนตําบล
๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล โดยประกอบดวยประธาน

กรรมการ หัวหนาสวนและขาราชการองคการบริหารสวนตําบลท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวน

ตําบลเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏบิัติราชการที่ผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษา
และเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบลรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบล



๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองคการบรหิารสวนตําบลพิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดตรัง

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได
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๑. ชื่อโครงการ: “มาตรการควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”

๒. หลักการและเหตุผล
เพื่อใหการบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแนวทาง

เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลงั องคการบริหารสวนตําบลนาวง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ
และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

๓. วัตถุประสงค
๓.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชีกองคลังมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบประกาศและหนังสือ

ที่เกี่ยวของ
๓.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝายบัญชีกองคลังองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๖. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ที่ตั้งไว

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)



๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มคีวามรูความเขาใจในการปฏบิัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ

สั่งการที่เก่ียวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน

ทิศาทางเดียวกัน
๑๐.๓ เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
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๑. ชื่อโครงการ: “มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง”

๒. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวย

ตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการ
สาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่องคการบริหารสวนตําบลจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต
มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมภิบาล

ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลนาวงเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลนาวงทุกโครงการและกิจกรรม

๓.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม

ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนาวง
๓.๒ เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
๓.๓ เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนาวงที่

ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ ทางเวบ็ไซต บอรด
ประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๖. วิธีดําเนินการ



6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศ วัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ–จัดจาง
- ประกาศ วัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน

3.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล
นาวง

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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๙. ผูรับผิดชอบ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง
๑๐.๒ ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
๑๐.๓ การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
๑๐.๔ สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
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๑. ชื่อโครงการ: โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

๒. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นตามอํานาจ

หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล และหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และ
หนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ที่กําหนดใหการปฏบิัติงานตามหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏบิัติราชการ และ
การเปดเผยขอมูลขาวสารอีกทั้งเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิด
ความพึงพอใจจึงจําเปนตองมีโครงการนี้ขึ้นมา

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ
๓.๒ เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ

โดยยึดประโยชนสุขของประชาชน
๓.๓ เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
๓.๔ เพื่อเปนการปองกันปญหาการรองเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดจางสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปทําการสํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
พื้นท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาวง



๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ
๖.๒ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
๖.๓ สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงให อบต.ทราบ
๖.๔ ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน
๖.๕ ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)

๘. งบประมาณดําเนินการ
เบิกจายตามงบประมาณรายจายประจําป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบรายจายอื่น

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล งบประมาณ 20,000 บาท
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๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ
10.1 ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลนาวง
10.2 ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจ
10.3 การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี
…………………………………….

1. ชื่อโครงการ: มาตรการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้นเพื่อใหการ
ประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจขององคกรมีประสทิธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลนาวง
จึงไดจัดทํามาตรการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบรกิาร เพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
อํานาจหนาที่ของ อบต. ตามกฎหมายเปนสําคัญ

3. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๓.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
๓.๓ เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
๓.๔ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน

4.เปาหมาย/ผลผลิต



4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลนาวงได
4.2 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รบัผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาวง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง ข้ันตอน

และระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคบับัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา

6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองคการบริหารสวนตําบล ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลให
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
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6.4 มีระบบรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564)

๘. งบประมาณดําเนินการ
๕๐,๐๐๐ บาท

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบรกิารและมีความพึงพอใจในการ

ใหบริการของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัวและบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏบิัติงาน

10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลนาวงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
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1. ชื่อโครงการ: “มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ”

2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของ

องคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการ
แลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและ
แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคการบริหารสวนตําบลใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง
3.2 เพื่อใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธทีํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลนาวงได
4.2 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รบัผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาวง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ



6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน
และระยะเวลาในการใหบรกิารที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแก
ผูใตบังคับบัญชา

6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือปลดัองคการบริหารสวนตําบลให
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชน
ทราบ

6.4 มีระบบรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาวง
ทราบ
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ใหบริการของเจาหนาที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลนาวงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น
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1. ชื่อโครงการ:มาตรการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”

2. หลักการและเหตุผล
การมอบอํานาจหนาที่ใหกับผูใตบังคบับัญชาในการบริหารงานในดานตาง ๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อ

เปนการชวยเพิ่มประสิทธภิาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ
ความรู ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการ
บริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธภิาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวง ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตาม

กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาวง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง และหัวหนาสวน

ทุกสวนราชการ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาวง



6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนทุกสวน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดําเนินการออกคําสั่ง ฯ
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคกรบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

และหัวหนาสวนทุกสวนราชการที่ไดรับมอบหมาย

7. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย

ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1. ชื่อโครงการ: “มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ”

2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบล มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู
กับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหนา
หนวยงานระดับ สํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิด
ความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบรกิารภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ

เพื่อใหการบริหารงานเปนไปเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธภิาพ คุมคา กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ
เกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุม และ
รับผิดชอบ ในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคบับัญชาพนักงานสวนตําบล
นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจไดกําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย



ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมี
มาตรการการมอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในตําแหนงหนาที่ราชการ

4.เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ

หัวหนาสวนราชการ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง
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6.วิธีดําเนินการ

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือ สั่งการ

6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ

6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต

มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน
10.2 ผลลัพธ

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวกและลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
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2.4 การเชดิชเูกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
…………………………………..

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมพอ – แมดีเดน

2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนวัน

พอแหงชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เปนวันแมแหงชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอ
วันแมแหงชาติเปนประจําทุกปติดตอกันมาเพื่อเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยางนานัปการ พระองคทรงเปนพอและแม
ของปวงชนชาวไทยท่ีเปยมลนดวยพระเมตตา ทรงหวงใยอยางหาที่เปรียบมิได และเปน การเผยแพรพระคุณของ
พอและแมที่มีตอครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับบที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 67 (6) ที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่สงเสริมการ พัฒนาเด็ก
สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบล มีแนวทางในการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพ่ือปองกัน
การทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดย
การยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ใหความชวยเหลือ
กิจการสาธารณะของทองถ่ิน ดังนั้นจึงไดจัดกิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ คือการคัดเลือกพอและแมดีเดนใน
พื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบล เพื่อมอบโล ประกาศเกียรติคุณฯ เปนการสรางแบบฉบับที่ดีใหปรากฏแก



สาธารณชน และใหสังคมไดตระหนักถึงหนาที่อันสําคัญยิ่งของพอ และแม ที่สําคัญเพื่อเปนแบบอยางท่ีดีของคน
ในชุมชนตอไป

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกพอ แม ผูมีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งมั่นอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อใหพอ แม ที่ไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป

4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดพิธมีอบโลประกาศเกียรติคุณแกพอ แมดีเดน จํานวน 2 ครั้ง/ป

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ที่วาการอําเภอหวยยอดและเทศบาลตําบลนาวง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 รับหนังสือจากอําเภอหวยยอดเพื่อคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพอ แม ดีเดน ที่มี

คุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปน พอ แม ดีเดน ประจําป
6.2 แจงหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกหมูบานจํานวน ๑๑ หมูบาน เพื่อใหแตละหมูบานดําเนินการ

คัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคดัเลือกในช้ันตนมายังองคการบริหารสวนตําบล เพื่อให
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

6.3 ผานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและเสนอรายชื่อใหผูบริหารทราบ และเห็นชอบ
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6.5 ดําเนินการเขารวมพิธกีารมอบโลในระดับอําเภอ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ

พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน
2 ครั้ง/ป

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมมีงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มพีอแมดีเดนที่ไดรับเชิดชูเกียรตจิากการรับมอบโลและเกียรติบัตร
10.2 พอ แมดีเดนที่ไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจ
๑๐.๓ มีพอ แมดีเดน ที่เปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป
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2.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต
…………………………………

1. ชื่อโครงการ:มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล

2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ

ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมภิบาล จรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปจจัยทางวฒันธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตาง ๆ ที่เอื้อใหเกิดการ
ทุจริต ดังนั้น วิธกีารบริหารจัดการภายในองคกรที่นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมของ
องคกรใหกลายเปนสิ่งที่ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ ถึงแมจะเปนสิ่งที่
ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูองคกรที่มี
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผล
ตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนด
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีข้ึน
เพื่อเปนการพัฒนาวธิีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน



3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบรหิาร

กิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการนําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม

4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ

5. พื้นท่ีดําเนินการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถิ่นที่มี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ
6.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม
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7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)

8 งบประมาณในการดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
- มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
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1. ชื่อโครงการ:มาตรการแตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน

2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคการบริหารสวนตําบล มีนโยบายใชหลักธรรมภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดย

เปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรยีนผาน
ชองทางตาง ๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง

ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงต้ังคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวน
ตําบล รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเร่ืองรองเรยีนขององคการบริหารสวนตําบลขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการ
ในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดยีวกัน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหทุกสวนราชการนําไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม

4.เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน

5. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

6.วิธีดําเนินการ



6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
6.2 จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม

6.3 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ

7. ระยะเวลาดําเนนิการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร

สวนตําบลโดยปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของอยางถูกตอง
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3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบ

การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน
……………………………………..

๑. ชื่อโครงการ : “มาตรการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร” ขององคการบริหารสวนตําบลนาวง

๒. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใตบังคับ มาตรา

14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยที่กําหนดไวตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ง (1)---(8) ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดตาม
บทบัญญัติดังกลาว ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว และตามประกาศของคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวไดกําหนดไวใหหนวยงานของรัฐทุกแหง
จะตองมีศนูยขอมูลขาวสารเพื่อเปนสถานที่จัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวให
ประชาชนเขาตรวจดู เพื่อใหการดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางถูกตองมีประสทิธิภาพ

3. วัตถุประสงค
๓.1 เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจดูขอมูลขาวสารของราชการได
๓.2 เพื่อเปนสถานที่จัดเตรียมขอมูลขาวสารอยางนอยตามที่กฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู
3.๓ เพื่อใหการดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
๔.1 หนวยงานของรัฐทุกแหง



๔.2 ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพื้นที่

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาวง ตั้งอยูเลขที่ 19 หมูที่ 6 ตําบลนาวง อําเภอหวยยอด

จังหวัดตรัง 92210 โทร.0-75290-274 , 0-75290-653 www.navong.go.th

๖. วิธีดําเนินงาน
- แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานขอมูลขาวสาร ดังนี้
๖.1 นางสุมาลี ออนชื่นจิตร ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป
๖.2 นางสาวสุนิษา เต็มสังข ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
มีหนาที่ เปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา บริการประชาชนในการติดตอขอรับขอมูลขาวสารท่ีอยูในความ
ควบคุมดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนาวง

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564)

๘. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง
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๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.1 เพื่อเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของราชการเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ หนวยงานของรัฐและประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการขอมูลขาวสาร
๑๐.๓ สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารตามความตองการประชาชนไดอยางทั่วถึง
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๑. ชื่อโครงการ: โครงการอบรมใหความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ ประจําป ๒๕๖๑

๒. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 นับเปนกฎหมายที่มีความสําคัญที่กอใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงในเรื่องการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง “สิทธิที่จะรู” หมายถึง สิทธิท่ีประชาชนจะ
สามารถรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองของรัฐ หนวยงานภาครัฐจึงตองปรับตัวในการ
บริการเพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองภายใตหลกัการของ
กฎหมายที่วา “เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน”

จากปญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานหนวยงานของรัฐตามโครงการศึกษาวเิคราะหและจัดทํารายงาน
ประมวลผลขอมูลการติดตามผลการปฏบิัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ
หนวยงานรัฐ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ซึ่งในปที่ผานๆ มา พบวาปญหาอุปสรรคในภาพรวมที่มากเปนลําดับแรก คือ ปญหาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติในการ
ตอบสนองและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลนาวง จึงไดจัดทําโครงการให
ความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ ประจําป ๒๕๖๑

๓. วัตถุประสงค
๓.1 เพื่อใหเจาหนาที่ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540



๓.2 เพื่อสงเสริมและกระตุนใหสวนราชการ/ประชาชน ภายในองคการบริหารสวนตําบลนาวงไดให
ความสาํคัญในการใหบริการขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐแกประชาชน โดยเฉพาะหลักความโปรงใสในการ
ทํางาน ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานในการเสริมสรางธรรมาภิบาล

๔. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง จํานวน ๒๙ คน

๕. พื้นท่ีดําเนินการ
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๖. วิธีดําเนินการ
๖.1 ขออนุมัติโครงการ
๖.2 กําหนดหลักสูตร / หัวขอการบรรยาย
๖.๓ ประสานงานและดําเนินโครงการฯ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ 25๖๑

๘. งบประมาณดําเนินการ
๓๕,๐๐๐ บาท
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๙. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1๐.๑ ผูเขาอบรมนําความรูที่ไดไปใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.

ศ.2540 และสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการไดอยางถูกตองและมีประสิทธภิาพ
๑๐.๒ หนวยงานของรัฐใหความสาํคัญและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ.2540 อยางจริงจังและตอเนื่อง
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1. ชื่อโครงการ: มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและหลากหลาย

2. หลักการและเหตุผล
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร
อํานาจหนาที่ แผนงาน โครงการและอื่น ๆ

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาวง จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่และเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลนาวงไดงายและสะดวกมากขึ้น

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย
3.2 เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน

4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนที่และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทขึ้นไป

5. พื้นท่ีดําเนินการ
พื้นท่ีทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลนาวง

6. วิธีดําเนินการ
จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตาง ๆ เผยแพรใหประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ไดแก



- แผนพัฒนาทองถ่ิน
- งบประมาณรายจายประจําป
- แผนการดําเนินงาน
- แผนอัตรากําลัง
- แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
- ขอมูลรายรับและรายจาย
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏบิัติราชการ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

-๕4-

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร



-๕5-

3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน
……………………………………….

1.ชื่อโครงการ: “โครงการจัดประชาคมจัดทําแผนชุมชน”

2.หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวน
การทํางานรวมกันของทุกภาคสวนที่เก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มกีระบวนการจัดทํา
ทบทวน ปรับปรงุแผนชุมชน เพื่อพฒันาคุณภาพแผนชมุชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครฐั องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติซึ่งเปนกลไกสําคัญในการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของ
ประชาชน องคการบริหารสวนตําบลนาวงไดดําเนินการจัดทําโครงการจัดประชาคมเพื่อการจัดทําแผนชุมชน
ประจาํปงบประมาณ 2561 เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบรหิารสวนตําบลนาวง รวมถึงการ
นําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไป สํานักปลัดจึงไดจัดใหมี
โครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทําแผนชุมชน ขึ้น

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือจดัเก็บขอมูลพื้นฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน



3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาส่ีปขององคการบริหารสวน
ตําบล

3.4 เพื่อรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน
3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

4.เปาหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีเวทีประชาคม ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสําหรับให

ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการ
บริหารสวนตําบล

5. พื้นท่ีดําเนินการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาวง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน
6.3 ประสานวทิยากร และหนวยงานที่เก่ียวของ
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ตรวจสอบขอมูล ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล
6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด
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6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณารางแผนชุมชน
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพื่อสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชนและจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน

8. งบประมาณดําเนินการ
๕0,000 บาท

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีขอมูลพื้นฐานชุมชนที่ไดมาจากชุมชน



-๕7-

1. ชื่อโครงการ:มาตรการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลนาวง

2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลนาวงเปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ

บริการประชาชนในดานตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง

ความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลนาวงจึงมีการจัดต้ังศูนยรบัเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขจากประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตาง ๆ

3. วัตถุประสงค
3.1 เพ่ือรบัทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามา

เปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป
3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลนาวง
3.3 เพ่ือเสรมิสรางความสมัพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาวงกับประชาชนในพื้นท่ี

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ใหบริการรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียที่

เกี่ยวของ โดยการปฏบิัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพสามารถดําเนินการแลวเสรจ็ภายในระยะเวลา
ที่กําหนดสรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และ



ผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือ
บรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได

5. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาวง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
6.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน
6.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาที่ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและ

เรงดวน
6.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ

7. ระยะเวลาดาํเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มสีถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและ

การอยูรวมกันแสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาวง

10.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนรองเรียน/รองทุกข
10.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
……………………………………….

1. ชื่อโครงการ:มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาวง

2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหมี

องคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลนาวงในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหาร

สวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักปลัดจึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลขึ้น

3. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวม

และแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และแผนพัฒนาสี่ป



องคการบริหารสวนตําบลนาวงใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองคการบริหารสวนตําบลนาวง
และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาวงกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต

4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาวง จํานวน 1 ชุด

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาวง

6. วิธีดําเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตําบล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนองคการบริหารสวนตําบลนาวง ดํารงตําแหนงวาระละ 2 ป

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลนาวงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนองคการบริหารสวนตําบลนาวง

เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาวง ดวยความถูกตอง
โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต
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1. ชื่อโครงการ: โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป

2. หลักการและเหตุผล
กฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายที่คอนขางใหม

และมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบรหิารสวนตําบลนาวง จึงไดจัดทําโครงการจัด
ประชุมประชาคมหมูบานและตําบลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา อบต ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคม
ตําบลประจําปขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสาํคัญของการกระจายอํานาจการมี
สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นตนเอง

3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ

เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ินและรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณอีกทางหนึ่ง



4.เปาหมาย/ผลผลิต
ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชน แพทย

ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตาง ๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป

5. พื้นท่ีดําเนินการ
หมูที่ 1 – ๑๑ ตําบลนาวง

6. วิธีดําเนินการ
๖.1 ติดตอประสานงานกับเจาของสถานที่
๖.2 แตงตั้งคณะทํางาน
๖.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม
๖.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบรหิารสวนตําบลนาบินหลา
๖.5 ดําเนินโครงการตาม วัน เวลา ที่กําหนด

7. ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ป (ปงบประมาณ 2561 – ๒๕๖๔)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของ

การกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
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1. ชื่อโครงการ: มาตรการประเมินผลการปฏิบตัิราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวง

2. หลักการและเหตุผล
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตองดําเนินการประเมินผลการปฏบิัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวดัผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา
ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป

เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวงมีการขับเคล่ือนอยางเปน
รูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบรหิารสวนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใช
วิธกีารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกีารที่กฎหมายกําหนด



3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลนาวงและเปนการเฝาระวังการทจุรติในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหาร
สวนตําบลนาวง

3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น

4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาวง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อรวบรวมขอมูล
6.2 จัดทาํคาํสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทาํงานและเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบการประเมินผลการปฏบิัติ

ราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวง

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564)

8 งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาวงดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
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4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
……………………………………………

1.ชื่อโครงการ: “มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป”

2.หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน

ตําบลนาวงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบสําคญัที่แทรกอยู
ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด
โดยผูบริหารสามารถทําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให
สามารถระบุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยั้งเปนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบ
ภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ



ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏบิัติงานขององคการบริหารสวนตําบลนาวง เปนไปอยาง
ถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน

พ.ศ.2544
3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชีและดานอื่นๆ

ที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม
3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตาง ๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม

4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนักงานสวนตําบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตําบลนาวง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาวง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล
6.3 ตรวจสอบการปฏบิัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้ง

การบริหารงานดานอื่น ๆ
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบขอบังคับคําสั่งที่ทางราชการกําหนด
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
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9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
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1. ชื่อโครงการ:มาตรการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544

กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตองและเปนไปตามระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลนาวง
จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุกป

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร



3.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาวงทราบ
ตามแบบที่ระเบียบฯกําหนด

3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินตามกําหนด

4. เปาหมาย/ผลผลิต
สวนราชการทุกหนวยขององคการบริหารสวนตําบลนาวง

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาวง

6. วิธีดําเนินการ
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
6.3 ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอยดําเนินการประเมิน

องคประกอบตามแบบ
6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรดําเนินการรวบรวม

เพื่อจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกรและนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสง
รายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาวง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏบิัติงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาดปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏบิัติหรือการบริหารราชการ
ตามชองทางที่สามารถดําเนินการได

………………………………….
1. ชื่อโครงการ:มาตรการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ

2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ

คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง
ไมมีขอผิดพลาด บริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงนิการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการที่โปรงใส สามารถ



ตรวจสอบได รายงานการเงนิจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรองมีกระบวนการทางการคลังท่ี
เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ

4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล

5. พื้นท่ีดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลนาวง

6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย

เงิน การฝากเงนิ การเก็บรกัษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยเปดเผยเพื่อให
ประชาชนทราบ ณ องคการบริหารสวนตําบลภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการ
ดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนา
รายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564)

8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด


