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ส่วนที่ 1
บทนา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกั นการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่
การกระจายอานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอานาจมีวัตถุประสงค์
สาคัญเพือ่ ให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แต่ในทางปฏิบัติทาให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น
สาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทาให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่ าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทาให้เกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทาให้ คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่ ง ใส การทุ จ ริ ต ในปั จ จุ บั น มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทาให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดาเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผู กขาด ดั งนั้ น จึ งมีค วามเกี่ย วข้องเป็ น ห่ ว งโซ่ผ ลประโยชน์ท างธุ รกิจ ในบางครั้งพบบริษั ทมีการให้ สิ นบน
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แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดาเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็ นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลั วบาป
น้ อยลง และมีความเห็ น แก่ตัว มากยิ่ งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่ ว นตนเป็ นที่ตั้งมากกว่าที่จ ะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม
7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่ อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถนา SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม

2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี ความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลาดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น อย่างยิ่ง ส่งผลให้ ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั นมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ ใช้ประเมิน การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง
3 คะแนน จากปี 2558 ได้ ล าดั บที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ ง สามารถสะท้ อนให้ เห็ นว่ าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง
แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็ น การเป็ นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์ก รตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
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ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทาให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สาคัญของสัง คมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทาให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอานาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทางานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทาได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ. 2561 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึง่ มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสั ยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริห ารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ กาหนด
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่อ ให้ ก ารดาเนิ น การขับ เคลื่ อนด้านการป้อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ตบัง เกิ ดผลเป็ น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับ การบริหาร
จั ด การที่ มีค วามโปร่ งใส สร้ างค่า นิ ย ม วัฒ นธรรมสุ จริ ตให้ เ กิด ในสั ง คมอย่ างยั่ง ยืน จึง ได้ ดาเนิ นการจัด ท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ น แบบ ด้ า นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต (พ.ศ. 2559-2561)
เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เ ป็ น รู ป ธรรมอย่ างชัด เจน อัน จะนาไปสู่ ก ารปฏิ บัติอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ บรรลุ วั ตถุป ระสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผน
1) เพื่ อ ยกระดั บ เจตจ านงทางการเมื อ งในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2) เพื่ อยกระดั บ จิ ตส านึ กรั บ ผิ ดชอบในผลประโยชน์ ข องสาธารณะของข้า ราชการฝ่ า ยการเมื อ ง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น
3) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข่ า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือ ง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้อ งถิ่ น มี จิ ตส านึ ก และความตระหนัก ในการปฏิบั ติห น้ าที่ ราชการให้ บังเกิด ประโยชน์สุ ขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ
3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้ สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กลไก มาตรการ รวมถึ ง เครื อ ข่ า ยในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
5. ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกัน การทุจ ริต อัน จะส่ งผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่ว มมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ. 2561– 2564)
มิติ

ภารกิจตามมิติ

1. การสร้างสังคมที่ 1.1 การสร้ า งจิ ต ส านึ ก
ไม่ทนต่อการทุจริต
และความตระหนั ก แ ก่
บุ ค ลากรทั้ ง ข้ า ราชกา ร
ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย บ ริ ห า ร
ข้ า ร า ช ก า ร ก า ร เ มื อ ง
ฝ่า ยสภาท้อ งถิ่ น และฝ่า ย
ป ร ะ จ า ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 การสร้างจิตสานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.1.1 (1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
1.1.1 (2) โครงการพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรม
1.1.1 (3) โครงการสมุดความ
ดีพนักงานจ้าง
1.1.1 (4) โครงการส่ งเสริ ม
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมใน
การป้องกันการทุจริต
1.1.1 (5) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภา และพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิ บั ติ ง านตามประมวล
จริ ย ธรรมขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”
1 . 1 . 2 ( 2 ) ม า ต ร ก า ร 15,000
20,000
25,000
30,000
“เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ า น
การต่อต้านการทุจริต”
1.1.2 (3) โครงการเสริมสร้าง
ความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝัง
ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต
1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้
เรื่ อ ง ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ให้ กั บ บุ ค ลากรขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.3 (2) มาตรการ “จัดทา
คู่มือ การป้อ งกันผลประโยชน์
ทับซ้อน”
1) ปลูก ต้ นไม้เ พื่อ เพิ่ม พื้น ที่ สี
เขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขต
พื้ น ที่ ข อ งอ งค์ ก รป ก ครอ ง
ส่วนท้องถิ่น
2) โครงการส่งเสริม อนุรัก ษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
พัฒนา และปรับ ปรุ งภูมิ ทัศ น์
ในชุมชน
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20,000

25,000

25,000

25.000

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1.3 การสร้ า งจิ ต ส านึ ก 1) โครงการคุ ณ ธรรมสาน
และความตระหนักแก่เด็ก สายใยครอบครัว
และเยาวชน
2) โครงการพาน้องท่องธรรมะ
3) โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
4) การประกวดคาขวัญต่อต้าน
การทุจริต
5) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สั ง คมให้ เด็ ก แ ละ เย า ว ชน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
6) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนตาบล
นาเกลือ (กิจกรรม “ส่งเสริม
การเรี ย นรู้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง”)

20,000

25,000

25,000

25,000

2,000

2,000

2,000

2,000

20,000

25,000

30,000

30,000

มิติที่ 1

รวม

มาตรการ /กิจกรรม/ โครงการ

77,000

97,000

107,000

112,000

2. การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมื อ งในการต่ อ ต้ า น
การทุจริตของผู้บริหาร
2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

กิ จ กรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล
2.2.1 (2) มาตรการออกคาสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหัวหน้าส่วนราชการ
2.2.1 (3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี”
2.2.2 (2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ”
2.2.2 (3) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ”
2.2.2 (4) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ –
จัดจ้าง
2.2.3 (5) โครงการจ้างสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

-

-

-

-

20,000

20,000

25,000

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๙

15,000

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ
2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจ และใช้อานาจหน้า ที่
ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดาเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ์

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.3.1 (1) กิ จ กรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3.1 (2) โครงการลด
ขั้ น ตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ
2.3.2 (1) มาตรการการมอบ
อานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่ อ ลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ
ราชการ
2.3.2 (2) มาตรการมอบ
อ า น า จ ข อ ง น า ย ก อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.2 (3) มอบอานาจ
เ จ้ า พ นั ก ง า น ท้ อ ง ถิ่ น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522
2.3.2 (4) มาตรการการออก
ค าสั่ ง มอบหมายของนายก
อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้า
ส่วนราชการ
2.4.1 (1) โครงการพ่ อ แม่ 5,000
5,000
5,000
5,000
ดีเด่น
2.4.1 (2) กิจ กรรมการมอบ 5,000
5,000
5,000
5,000
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก่ ส ตรี
ดีเด่น
2.4.1 (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติ 2,000
2,000
2,000
2,000
หน่ ว ยงาน/บุ ค คลที่ ป ระพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.2 (1) กิจกรรมยกย่องและ 2,000
2,000
2,000
2,000
เชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน
องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์
หรื อ เข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 2,000
2,000
2,000
2,000
ประชาชนผู้ป ฏิบั ติต ามปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.5.1 (1) มาตรการ “จัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2.5.1 (2) กิจกรรม “การจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. นาเกลือ ”
2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ อบต.
นาเกลือ
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๐

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ

มิติที่ 2

รวม

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 จั ด ให้ มี แ ละเผยแพร่
ข้อมูลข่า วสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ ป ระชาชนได้ มี ส่ว นร่ ว ม
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการตามอ านาจหน้ า ที่
ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นได้ทกุ ขั้นตอน

3. 2 ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2.5.2 (2) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย น” และด าเนิ น การ
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น กรณี มี
บุ ค คลหรื อ ประชาชนกล่ า วหา
เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบล ว่าทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ”
5 มาตรการ 5 กิจกรรม
31,000
36,000
36,000
41,000
20 โครงการ
3.1.1(1) มาตรการ“ปรับปรุง
ศูนย์ข้ อมูลข่ าวสารของ อบต.
นาเกลือ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
3.1.1 (2) กิจกรรม “การออก
ระ เ บี ย บ จั ด ตั้ ง ศู นย์ ข้ อ มู ล
ข่ า วสารขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลนาเกลือ”
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้ 15,000
15,000
15,000
15,000
ความรู้ ต าม พ.ร.บ. ข้ อ มู ล
ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.
2540”
3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ าว สารที่ ส า คั ญ แ ละ
หลากหลาย”
3.1.2 (2) กิ จ กรรม “การ 5,000
5,000
5,000
5,000
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า น
ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง พั ส ดุ
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง อ บ ต .
และการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
เกี่ ย วกั บ การเงิ น การคลั ง ”
3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่ อ งทางที่ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ข อ ง อ บ ต .
นาเกลือ”
3.1.3 (2) โครงการสื่ อ 5,000
5,000
5,000
5,000
ประชาสัมพันธ์ ข่ อ มูลข่ า วสาร
อบต.
3 . 2 . 1 ( 1 ) โ ค ร ง ก า ร จั ด 25,000
30,000
35,000
35,000
ประชาคมแผนชุ ม ชน และ
อบต.เคลื่อนที่
3.2.1 (2) การดาเนินงานศู นย์
รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ อบต.
นาเกลือ
3.2.2 (1) มาตรการก าหนด
ขั้ น ตอน/กระบว นการเรื่ อ ง
ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๑

หมาย
เหตุ

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3.2.3 (1) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดื อ ดร้ อ นร าคาญ ด้ า นการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.2.3 (2) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
3 . 3 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ 3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร คณะกรรมการสนับสนุนการ
กิจการขององค์กรปกครอง จัดทาแผนพัฒนา อบต.
ส่วนท้องถิ่น
3.3.1 (2) ประชุมประชาคม
25,000
25,000
25,000
25,000
หมู่บ้านและประชาคมตาบล
ประจาปี
3.3.1 (3) การส่ ง เสริ ม และ 5,000
5,000
5,000
5,000
สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
3.3.2 (1) มาตรการแต่ ง ตั้ ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
3.3.3 (1) กิ จ ก รรมก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.นาเกลือ
3.3.3 (2) มาตรการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
อบต.นาเกลือ
3 มาตรการ 4 กิจกรรม
มิติที่ 3
รวม
80,000
85,000
90,000
90,000
15 โครงการ
4. การเสริมสร้างและ 4.1 มีการจัดวางระบบ
4.1.1 (1) โครงการจั ด ท า
ปรับปรุงกลไกในการ และรายงานการควบคุม
แผนการตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการปฏิบั ติ ภายในตามที่
ประจาปี ประจาปีงบประมาณ
ราชการขององค์ ก ร คณะกรรมการตรวจเงิน
4.1.1 (2) โครงการจั ดท า
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผ่นดินกาหนด
รายงานการควบคุมภายใน
4.1.2 (1) กิ จ กรรมติ ด ตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประ เมิ น ผลระ บ บ คว บ คุ ม
ภายใน ชอง อบต.
มิติ

ภารกิจตามมิติ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๒

หมาย
เหตุ

มิติ

ภารกิจตามมิติ
4.2 ก ารสนั บ สนุ น ให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริ ห ารราชการ ตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ
ดาเนินการได้

4.3 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

4 . 4 เ ส ริ ม พ ลั ง ก า ร มี
ส่ว นร่ ว มของชุ ม ชน และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ ทุจริต

มิติที่ 4

รวม

ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
ปี ๒๕64
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4.2.1 มาตรการส่ ง เสริ ม ให้
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบ ก ากั บ ดู แ ลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
4.2.2 (1) กิ จ ก รรมก า ร
รายงานผลการใช้ จ่ า ยเงิ น ให้
ประชาชนได้รับทราบ
4.2.2 (2) กิจกรรมการมีส่วน
ร่ ว มของประชาชนในกา ร
ตรวจสอบการรั บ การจ่ า ย
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือ
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา 25,000
25,000
25,000
25,000
คณะกรรมการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
จากตัวแทนชุมชน
4.2.3 (2) โครงการอบรม 10,000
12,000
12,000
15,000
กรรมการตรวจการจ้าง
4.3.1 (1) โครงการอบรมให้
30,000
35,000
40,000
45,000
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น
4.3.1 (2) กิ จ ก รรมก า ร 50,000
50,000
50,000
50,000
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
4.3.2 (1) กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่ ว มในการปฏิ บั ติ ง านของ
สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบล
4.4.1 (1) มาตรการเฝ้ า ระวั ง 1,000
2,000
3,000
3,000การคอร์รัปชันโดยประชาชน
4.4.1 (2) มาตรการการ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย 1,000
2,000
3,000
3,000
ด้านการป้องกันการทุจริต
4.4.2 (1) กิ จ กรรมการติ ด
ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ก รณี พ บ 3,000
3,000
3,000
3,000
เห็นการทุจริต
4 มาตรการ 7 กิจกรรม
120,000 129,000 136,000 144,000
4 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๓

หมาย
เหตุ

ส่วนที่ 3

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๔

ส่วนที่ 3
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลัก ธรรมาภิบ าล หรื อ การบริห ารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็น หลัก สาคัญในการบริห ารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสานึกในการทางานและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัตงิ านร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อี กด้วย จาก
สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้ อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน
สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทาให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้
ในที่สุดนั้น ต้องนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่
กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนาหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล
และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย
หลั ก ความชอบธรรม (Legitimacy) หลั ก ความโปร่ ง ใส (Transparency) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบและการตรวจสอบได้
(Accountability) หลั กความมีป ระสิ ทธิ ภ าพ (Efficiency) และหลัก การมีส่ ว นร่ วม (Participation) ดังนั้น การพิ จ ารณา
คัดเลือกนาองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสาหรับ
หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
จึงจัดทาโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม
2. เพือ่ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption)
3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนาองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทางานให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๕

4. เป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทากาหนดการและหัวข้อการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาการดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ
50,000 บาท/ปีงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุค ลากรมีความรู้ความเข้า ใจและให้ความสาคัญกับ การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption)
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานและการดาเนินชีวิตได้
4. ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น บุค ลากรสามารถน าองค์ ค วามรู้ ต่ างๆ ไปประยุ กต์ ใ ช้ใ นการท างานให้ กับ องค์ กรได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๖

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแส
โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ
ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณ ธรรม ในองค์กรเพื่อเป็น ต้นแบบใ ห้
ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ
ราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึกร่วมในการเสริมสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
6.2 จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ
การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมคี ุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทาบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา
ภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
6.3 การจัดกิจกรรมทาบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๗

9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมในการสร้างสังคม
แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
การบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งใน
แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทาอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทางานใน
แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การ
ประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความสาเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และ
หัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน
อยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทาให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เห็นความสาคัญของการบันทึกประจาวันดังกล่าว จึงได้จัดทาสมุดความดีพนักงาน
จ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจาวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกที่ดี
ในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงาน
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4. เป้าหมาย
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. ระยะเวลา
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจาทุกวันและส่งให้
หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจาปี
7. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการ
8. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
10.2 มีการติดตามผลงานทาให้สามารถทราบผลการทางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้
10.3 พนักงานจ้างทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามกาหนด
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โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสาเร็จ
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสาเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับ
บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี
เมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน
ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จาเป็นในการทางาน ย่อมทาให้
องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์
การทางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมัน่ ในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วยความทุ่มเ ท เสียสละ มีความ
เมตตา กรุ ณา เอื้อ เฟื้ อเผื่อ แผ่ ต่อ งาน ต่อ หน่ วยงาน ต่อ เพื่ อนร่ว มงานและผู้ มาขอรับ บริ การหรือ รัก ษาผลประโยชน์ข อง
ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนาพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ
ป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริ ยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอด
ทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้
ห่างไกลจากการทุจริต และการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อ
ผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มา
ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จานวน 45 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทาวัตรเช้าสาหรับศาสนาพุทธ และทาละหมาด และขอดุอาร์ สาหรับ ศาสนาอิสลาม)
ทุกวันพระ (สาหรับศาสนาพุทธ) และทุกวันศุกร์ (สาหรับศาสนาอิสลาม) จานวน 50 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม
พ.ศ. 2562
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) และมัสยิด ในพื้นที่
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลัก สูตร เพื่ อพิจารณาปรับ ปรุงและแก้ไขให้ถู กต้อ งและ เกิ ด
ความเหมาะสม
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 ประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลามก็ได้ปฏิบัติศาสนากิจตามหลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และหลักคาสอนทางศาสนาอิสลาม
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการ
ทางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
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โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือ
2. หลักการและเหตุผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม เพื่อกาหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ
ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบล นาเกลือ
ซึ่งหัวใจสาคัญของการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้ าบุคลากรทุกคนที่
ทางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริ การอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับ
บริการที่องค์กรนั้นๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้มีการจัดทาโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ดังกล่าวนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จานวน 45 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีการดาเนินการ
จั ด อบรมคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมแก่ ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา และพนั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล นาเกลื อ
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้าน
การทุ จ ริต ให้ ประพฤติป ฏิบั ติ ราชการโดยยึ ดมั่ นในหลั กคุ ณ ธรรม และจริ ยธรรม และมี การศึก ษาดู งานหรื อท ากิ จ กรรม
นอกสถานที่ในบางโอกาส
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณในการดาเนินการ
50,000 บาท/ปีงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชีว้ ัด
ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ากว่าร้อยละ 70
ผลลัพธ์
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เกิดจิตสานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
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1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ประกอบกับ
ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง กาหนดให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่น
ในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานั กงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการ
ตามประมวลจริย ธรรมข้า ราชการพลเรือ นกรณีก ารเรี่ ยไร และกรณี ก ารให้ ห รือ รั บ ของขวั ญ หรือ ประโยชน์ อื่ น ใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบล ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางใน
การถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์ การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบั ติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ” ขึ้น
เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่อทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจในขอบเขต สร้าง
ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
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6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเกลือ
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก รูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้ งชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต ” มี เ ป้ า หมายหลั ก เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยได้ รั บ การประเมิ น ดั ชนี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือ จึงได้กาหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน
ในการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่าย
ประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจา ลูกจ้างประจา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิ ตสานึกด้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสานึก
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นามาเผยแพร่

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เป็นผู้ที่มี
บทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข
หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ
กระทาทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์
โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กาหนดแนว
ทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความ
พอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนั กในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทา
หรือไม่กระทาการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทาทุจริตในระบบราชการด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริม สร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ
วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรั บ เปลี่ ยนฐานความคิ ด ของคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบล พนักงานส่วนตาบล
พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือ
3. เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู อบต.
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตสานึกในการกระทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จานวน 45 คน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561- ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6. งบประมาณดาเนินการ
15,000 บาท
7. วิธีการดาเนินงาน
7.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ
เจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริห ารและฝ่ายสภาท้องถิ่น
และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
7.3 แบ่งกลุ่มทากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะ
ผู้บ ริห าร สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ วนต าบล พนัก งานส่ว นต าบล พนั กงานครู อบต. ลูกจ้ างประจาและพนั กงานจ้ าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย
8. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๒๘

1.1.3 สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเกลือ
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยสถานการณ์หรือารกระทาของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น
การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตามอานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิ ดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์
ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิ สาหกิจ และบริษัท
จากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก
ทางราชการโดยมิ ช อบ ทั้ ง นี้ ห มายรวมถึ ง ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยกาหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่ บุค ลากรในองค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลนาเกลือ เพื่ อป้ องกั นการทุ จริ ตในการปฏิ บัติ ราชการ จึ งได้จั ด กิจ กรรมป้ องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตาบลนาเกลือ เพื่อให้พนักงานทุกคนทางานโดยยึดถือระเบียบ
กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเกลือ
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีจิตสานึก ค่านิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีการดาเนินการ
จัดประชุมประจาเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลลัพธ์
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสาคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐ บาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากาลังและ
ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกสาคัญที่จะ
ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและ
ผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้ องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการ
ทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่ อเป็นประโยชน์ ในการเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้าใจแก่ บุคลากรให้เกิดความตระหนั กถึ งปั ญหาการทุจริ ต
คอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
4. จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. แจกจ่ายให้บุคลากร
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๓๒

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กาหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบ
อุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่ งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้าง
ความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม
จากสถานการณ์ข้างต้น จาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุ
และปัจจัยที่นาสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้อ งกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ที่นาไปสู่การทุจริต
คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและ
การบริหารที่สาคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา
ดังนั้ น องค์ การบริห ารส่ว นต าบลนาเกลื อ จึ งได้ จั ด ทามาตรการ “ปลู กฝั งองค์ ค วามรู้ ใ ห้มี ค วามเข้ าใจเกี่ย วกั บ
Conflict of Interest” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสาคัญ หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสานึก
ในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อานาจทางราชการโดยมิชอบในการดาเนินกิจกรรมเพื่อ
เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความ
เสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรของเทศบาลxxx
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสาคัญ อันจะนามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้
2. ออกแบบกิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร
4. ดาเนินการจัดประชุม
5. สรุปรายงานการประชุม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๓๓

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๓๔

1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ตาบลตาบลนาเกลือ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ทาให้
อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์
อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก
ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่
สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์
แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ
พื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือ จึงได้จัดทาโครงการ “ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตาบลนาเกลือ ” เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาส
มหามงคลดังกล่าว ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เพื่อให้เกิดความ
ร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตาบลนา
เกลือ
3.3 เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุลเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่
มีและลดภาวะโลกร้อน
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่
ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จานวน 500 ต้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถิ่น
เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่เพื่อปลูกต้นไม้
6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ
6.4 ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนใน
ท้องถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๓๕

8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท/ปีงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.2 ทาให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.4 ทาให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๓๖

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทาลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายได้
เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจานวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความ
สมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของ
ประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคง
และยั่ งยื น ซึ่ งพระองค์ ท่ า นได้ เ สนอวิ ธี ที่ เ รี ย บง่ า ยและประหยั ด ในการด าเนิ น งาน คื อ แนวคิ ด เรื่ อ ง “ปลู ก ป่ า 3 อย่ า ง
เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง
ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทาที่อยู่อาศัยและจาหน่าย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง
ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้
ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทา
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่ มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จานวน 6 หมู่บ้าน
โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น
4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลนา
เกลือจานวน 6 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ
4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเกลือ พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลxxx ผู้นาชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง 6 หมู่บ้าน ได้แก่ ประธานชุมชน
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ และแหล่งน้า คู คลอง ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดาเนินงานตามโครงการ (กลุ่มรวมทุก
ชุมชน)
6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละ
ชุมชน)
6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดาเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจาชุมชน (กลุ่มย่อยแต่ละชุมชน)
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6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กาจัดวัชพืชในแม่น้าคูคลอง ทาความสะอาดถนน
และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด
ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกาลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
25,000 บาท/ปีงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เกิ ดกลุ่ม อาสาสมัค รพิทั กษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ มในชุม ชนเพิ่ม มากขึ้ น ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากขึ้น
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาพยาบาล
ที่โรงพยาบาลมี จานวนมากขึ้น เรื่ อยๆ และอั ตราการป่ วยจากโรคที่ไ ม่ติ ด ต่อ เพิ่ม สูงขึ้น โรงพยาบาลก็ ต้อ งเพิ่ มขนาดของ
โรงพยาบาลเพื่อให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณในการดาเนินการเป็นอันมาก และเป็น
การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพที่สาคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลั กษณะ
อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกาจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพื่อ
เหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ ทาให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการ
ป้องกันปัญหาที่เป็นการแก้ ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์
แต่กระนั้นสาหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญ หาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชน
บ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง
3.2 เพื่ออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พื้นเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้
3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใช้สารเคมี
สงเคราะห์ใดๆ
3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประชาชนในพื้นที่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
4.2 พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขั้นเตรียมการ
- มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสาน
- รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ
- บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน
6.2 ขั้นปฏิบัติ
- รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย์ เพื่อให้
สมาชิกที่ร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ
- แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก
- กระตุ้นการนาเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน
- จัดให้มีการนาเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม
6.3 ขั้นประเมินผล
- การนาเสนอผลงานที่กาลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่สาเร็จแล้ว
- มีการสารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภค (จานวน
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ)
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น
- ขั้นปรับปรุงและพัฒนา
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- มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการดาเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน
- ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวสาหรับให้บริการสมาชิก
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท/ปีงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกที่ร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์
10.2 สมาชิกสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง
10.3 เพิ่มผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว
ทางการดาเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นาไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์
ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการดาเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สาหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต”
ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสาคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า เป็นขั้นตอนตามลาดับความจาเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ
วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี
ส่วนร่วมของเกษตรกร
องค์การบริหารตาบลนาเกลือ จึงจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย
ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
3. วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในตาบลนาเกลือ
3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในตาบลนาเกลือ
3.3 สามารถนาความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง
3.4 สามารถนาเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ
3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
25,000 บาท/ปีงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาชุมชน สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
10.4 มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง
10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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1.3 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับ
ความสาเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทาให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม
และบนพื้นฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรีย นรู้ อบรม ปลูกจิตสานึกในเรื่อง
ศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด
รักก่อนวัยอันควร ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ได้เล็งเห็นความสาคัญจึงได้จัดทาโครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัว
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ และโรงเรียนในเขตตาบลนาเกลือ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลด
ภาวะความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทากิ จกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคี
ในหมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
3.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลนาเกลือ ครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดาเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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8. งบประมาณดาเนินการ
15,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
10.5 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
10.6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินในกระแส
ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่ งมงาย ไร้สาระ ล้าสมั ย จึงดาเนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะทาให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการ
ดาเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติด
เด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสาคัญ
ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด
สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศัก ยภาพและ
พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ
หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชน
มีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม
โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม
คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดาเนินชีวิต “เก่ง ดี และ
มีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นาธรรมะนาหลักคาสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวัน คือการพัฒนากาย โดยการ
แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน
สังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต
และสุ ดท้ ายการพั ฒนาปั ญญา ให้เ กิด ปัญ ญาในการรู้ จริ ง รู้เ ท่ าทั นทางเจริญ ทางเสื่อ มปั จจั ย ที่เ กี่ย วข้ อง รู้ วิธี การป้ องกั น
รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นาพาชีวิตสู่ความสาเร็จเพื่อ
เกื้อกูลตนเองและประเทศชาติในที่สุด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีใน
หมู่คณะ
3.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
3.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม
3.5 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เด็กนักเรียนและเยาวชนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกาหนดจัดงาน
6.2 จัดทาโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและประชุมชี้แจง
6.6 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม
6.7 ดาเนินการตามโครงการ
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดาเนินการ
25,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก
10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย
10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้ง
คาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงดาเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะทาให้
ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดาเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียด
จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังสาคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสาคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็ก
และเยาวชน กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบในการดาเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้
พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและ
มั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพื่อให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการ
ดาเนินชีวิตที่เหมะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึ ง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 ข้อ 11 การ
บารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้จัดทาโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตร
โรงเรียนบ้านนาเกลือ” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตสานึกจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการดาเนินชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนนา
ธรรมะนาหลักคาสอน ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา ที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตและนาหลักธรรม
ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
3.2 เพื่ อ ให้ เด็ ก และเยาวชนประพฤติป ฏิ บัติ ตนเป็ น คนดีต ามหลัก ไตรสิก ขา คือ เป็ น ผู้มี ศีล สมาธิ ปั ญ ญา เป็ น
แบบอย่างที่ดีในสังคม
3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคาสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม
3.4 เพื่อปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตสานึกที่ดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง
และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง
4. เป้าหมาย
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเกลือ จานวน 50 คน
5. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนบ้านนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาเกลือ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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8. วิธีดาเนินการ
1. ประชุมปรึกษาหารือ/กาหนดแนวทางในการดาเนินการ
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ได้รับทราบ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม
5. สรุปผลการดาเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป
9. งบประมาณ
10,000 บาท/ปีงบประมาณ
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนา ที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตและนาหลักธรรมไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน
2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคาสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม
4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ : การประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ
รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อทาให้ทุก
คนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ปั จ จุ บั น ประชาชนจ านวนไม่ น้ อ ยเห็ น ปั ญ หาเรื่ อ งการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น เป็ น เรื่ อ งที่ ย อมรั บ ได้ ห ากตนเองได้ รั บ
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่
ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ
ตามมาอีกมากมาย
องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลนาเกลื อ ตระหนั กถึ งปั ญ หาที่เ กิ ด ขึ้ น จึ งได้ จั ดกิ จ กรรมการประกวดค าขวั ญ ต่ อ ต้ า น
การทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสาคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกาลัง
สาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ ผลที่สุด ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา
67 ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมาย องค์ การบริ หารส่ว นต าบลมีห น้า ที่ต้อ งท าในเขตองค์ก ารบริห ารส่วนตาบล (5) ส่ งเสริ ม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
ดังนี้ (9) จัดการศึก ษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพั ฒนาคุ ณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทาความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง
การต่อต้านการทุจริต
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่ตาบลนาเกลือ
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสาคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและ
พร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคาขวัญเข้าประกวด
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลxxxกาหนด
5.5 ทาพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
7. งบประมาณดาเนินการ
5,000 บาท/ปีงบประมาณ
8. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้าน
การทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลนาเกลือ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทาลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ
รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การ
บริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ
แห่งกฎหมาย องค์การบริห ารส่วนตาบลมีหน้า ที่ต้องทาในเขตองค์ก ารบริหารส่ว นตาบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์ การบริหารส่วน
ตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริ มการดาเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลนาเกลือ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็น
รากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่
ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จั ก
แยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึง
สังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทาใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่ วนตน เพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตาบลนาเกลือ จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนาความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้
กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๕๑

7. งบประมาณดาเนินการ
25,000 บาท/ต่อปีงบประมาณ
8. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๕๒

โครงการที่ 6
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลนาเกลือ
(กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
เนื่องจากปัจจุ บันเด็กและเยาวชนไทยได้ รับผลกระทบจากหลายๆ ด้ าน ที่ทาให้เ กิดปัญหาเช่น ผลกระทบด้า น
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและเยาวชนไทยไม่เห็นความสาคัญของ
การศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่ออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทาให้เด็กและเยาวชน
รู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนมี ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม
โดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทาง
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง เห็ นคุ ณค่ า ของทรัพ ยากรต่ างๆ รู้ จัก อยู่ ร่ วมกับ ผู้อื่ น รู้ จัก เอื้ อ เฟื้ อเผื่อ แผ่แ ละแบ่ งปั น มี จิต ส านึ กรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ พิจารณาเห็นความสาคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตาบลนาเกลือ (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น
เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่า งๆ รู้จักอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่ น รู้จั ก เอื้ อเฟื้ อ เผื่อ แผ่ แ ละแบ่ งปั น มี จิต ส านึ กรั ก ษ์ สิ่ งแวดล้อ ม และเห็ น คุณ ค่ า ของวั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย มความเป็ น ไทย
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พุ ท ธศั ก ราช 2537 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 6 )
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์ การบริ ห ารส่ วนตาบล มี อานาจหน้า ที่ ในการพัฒ นาต าบลทั้ งในด้า นเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล (5) ส่งเสริ มการศึก ษา ศาสนา วั ฒนธรรม และ (6) ส่ งเสริม การพัฒ นาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้ สู งอายุ และผู้ พิก าร
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล
เมือ งพั ทยา และองค์ การบริห ารส่ว นต าบล มีอ านาจและหน้าที่ ในการจั ดระบบการบริ การสาธารณะเพื่ อประโยชน์ ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูร ณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดาเนินชีวิ ต
ประจาวันได้
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่เกิดขึ้น
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนตาบลนาเกลือ จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่า
ของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร
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5.3 ดาเนินการตามโครงการ
5.4 สรุปผลการดาเนินการตามโครงการ
6. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
7. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท/ปีงบประมาณ
8. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ได้
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
โครงการที1่
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน
ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิ กเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้ าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้อ งมีพฤติ กรรมแตกต่างจากที่เป็ นอยู่ในปั จจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริ ตประพฤติมิชอบ
โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ
กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ
กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน
ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า
โอกาสหรือช่องทางที่คนทางานในท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงาน
ราชการอื่น และมู ลค่าของความเสี ยหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ก่ อให้เ กิดขึ้น ก็อาจเป็นแค่
เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริ ตอย่ างเห็นชั ดเป็ นรู ปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริ ต ส่ งเสริมให้องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศต่อไป
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3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดทา
แผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่ วข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัตติ ามระเบียบ)
2. หลักการและเหตุผล
พนั ก งานส่ ว นตาบล ลูก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า งขององค์ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลนาเกลื อ เป็ น บุ ค ลากรที่ มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทางาน
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนาไปสู่การสร้าง
มาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
3.4 เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลไกการปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาเกลื อ
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลขอองค์การ
บริหารส่วนตาบล
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบตั ิงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ไม่น้อยกว่า
90 %
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม) หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การบริหาร
ส่ว นต าบลมี ห น้ าที่ ต้ อ งทาอี ก มากมายในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะแก่ป ระชาชน ผู้ มารั บ บริก ารติ ดต่ อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงาน ระดับสานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลและสภาตาบล พ.ศ. 2537 กาหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37
ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่ า ตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบลและสภาตาบล พ.ศ. 2537 กาหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนัก งานส่วนตาบล และลูกจ้ างขององค์ การบริห ารส่ วนต าบล และนายกองค์ การบริ หารส่วนตาบลมี อานาจมอบหมาย
การปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลได้ และกาหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กาหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดตรัง
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุง่ ยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุ จริตและประพฤติมิชอบใน
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จั ด ท าค าสั่ งมอบหมายงานของนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล และหั ว หน้ า
ส่วนราชการ จานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๖๐

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเกลือ ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็น
เรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่ว นตาบล จังหวัด ตรัง
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลจังหวัดตรัง ได้กาหนดให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของ
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล โดยแต่งตั้งปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตาบล ที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลโดยประกอบด้ วย ประธานกรรมการ
หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล เพื่อกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบั ญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน
และความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล รวบรวมและเสนอ
ผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตาบล เสนอมา โดยใช้
หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมพนักงานส่วนตาบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อ นไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๖๑

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่า ย
บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทาให้เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และดาเนินงาน
ตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่องค์กรปก ครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องทาตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจาเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่
เกี่ยวข้อง
3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
งานบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ที่ตั้งไว้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๖๒

โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกาหนดให้มีการบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิ ดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
6.2 จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละของจานวนงบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็น
ประโยชน์กับประชาชน

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๖๓

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3.2 เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหา
พัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
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โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วย
ตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ แต่
ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่เทศบาลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กาหนดให้เทศบาลมี
อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กาหนดให้การจัดซื้อ
จัดจ้า ง ให้ส่ว นราชการดาเนิน การโดยเปิด เผยและเที่ย งธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์ และผลเสียทางสั งคม ภาระต่ อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าว สาร
ด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือ ทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ – จั ด จ้า ง ตามแผนงาน/โครงการต่ างๆ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ ด าเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ และชุมชนต่างๆ ภายในพื้นที่ตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อ
จัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริ การประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบล บริหารจัดการโดยการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดนดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการ
ร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นศูนย์บริการ
ประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคาขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอานาจหน้าที่ และภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดาเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทางานแต่
ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่อ
งาน ระบบการรับเงิน และกาหนดระยะเวลาดาเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัต โนมัติ เพื่อให้บริการตามลาดับ จัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้าน
ระบบระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผูส้ ูงอายุ, ด้าน
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย , ด้า นการส่งเสริม ศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้อ งถิ่น, ด้า นการส่งเสริม การท่ องเที่ยว,
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้ านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งกาเนิด การจัดการน้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ คานึงถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ
ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้า, ด้านน้าเพื่อการบริโภค,
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๖๗

ควั น การก าจั ด ผั ก ตบชวาและวั ชพื ชในแหล่ ง น้ า การลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยตั้ งแต่ แ หล่ งก าเนิ ด การจั ด การน้ าเสี ย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่)
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๖๘

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการจ้างสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติม)
และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่อื่ นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็น หน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตาบล และในการปฏิบัติ หน้าที่ นั้นต้อ งเป็น ไปเพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณการ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้ อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 6 หมู่บ้าน นั้น องค์การบริหารส่วนตาบล
นาแกลือ ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่
ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ
พึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่ อให้เ ป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติ สภาตาบลและองค์ การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม )
ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ องค์การบริห ารส่ วนต าบลนาเกลือ จึงมี ความจาเป็นต้ องมี การดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชน
ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริ การ
เพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
3.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ โดยยึด
ประโยชน์สุขของประชาชน
3.3 เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3.4 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัด ตรังหรือนอก
เขตจังหวัดตรัง ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จานวน 1 ครั้ง ต่อปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือทั้ง 6 หมู่บ้าน
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ และดาเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือนอก
เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ
6.2 ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขต อบต.นาเกลือ ตามรูปแบบที่กาหนด
6.3 สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้ อบต.นาเกลือ ทราบ
6.4 ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทาการประเมิน
6.5 ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
6.6 นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๖๙

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท/ปีงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๗๐

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจ
หน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล ทั้งที่เป็นหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้องทาอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจาก
ภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการ
เกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน้ าที่ขององค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน โดยใช้วิ ธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 6 ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิ ดประโยชน์สุข
แก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติ งานเกิ ดความจาเป็ น และ
ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ให้ บ ริ ก ารโดยจั ด ลาดั บ ก่ อ น – หลั ง เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความพึ งพอใจ และความทัด เที ย มกั นในการให้ บ ริ ก ารประชาชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสาหรับผู้มาติดต่อราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพือ่ ให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ
3.4 เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทาการแสวงหาประโยชน์หรือกระทาการ
ประพฤติมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การจัดทาบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งคณะทางานเพื่อกาหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กากับการให้บริการ
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กาหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ
6.3 จัดทาบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการตามลาดับคิว
6.5 จัดทาแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อนามาปรับปรุง แก้ไขการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีการใช้บัตรคิวสาหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลาดับก่อนหลัง สาหรับหน่วยงานที่ให้บริการ
10.2 ผลผลิต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ
- การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๗๒

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคม
พหุ วั ฒ นธรรม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาเกลื อ จึ งได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการสร้ า งความเป็ น ธรรม/ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
ในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ/บริ ก ารประชาชนให้ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด โดยน าแนวทางตามหลั ก การบริ ห ารจั ด การ
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลัก
ความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกาหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการจะต้องดาเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและ
การปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงมีการนาเทคโนโลยี
มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจ น
มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและ
ไม่เลือกปฏิบัติ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น
6.2 จั ด ให้ มี ก ารแสดงขั้น ตอนการปฏิ บั ติงาน อั ตราค่ าบริ การ (ถ้ า มี) และระยะเวลาที่ใ ช้ ในการด าเนิ น การให้
ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน
6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด
ภายในสถานที่ให้บริการ
6.4 จัดให้มีสถานที่สาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้าสาหรับผู้พิการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานัก/กอง/ส่วน ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท าหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที ดี โดยอย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ห ลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การลดขั้ น ตอน
การปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับ ฟังและสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนนั้
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น บริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยเกิ ด ประโยชน์ สุ ข ต่ อ ประชาชน
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ขององค์ ก รมี ประสิ ท ธิ ภ าพและความคุ้ ม ค่ า สามารถลดขั้ น ตอนการปฏิ บัติ งานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลื อ จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการปรั บ ปรุ งกระบวนการท างานหรื อ ลดขั้ น ตอนการท างานหรื อ การบริ ก าร เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือให้สั้นลง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตาบลนาเกลือ
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายก
องค์ การบริ หารส่ว นตาบลมอบอานาจให้ รองนายกนายกองค์การบริหารส่ วนต าบล หรือ ปลัด องค์การบริ หารส่ วนต าบล
ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกเทศมนตรีและผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่ว นตาบลนาเกลือ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทาให้ประชาชนมี
ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๗๕

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริ าชการ
2. หลักการและเหตุผล
ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น
ที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย
อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ห ลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่ อ
ความต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบ
การบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้อ งร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้ ม ากที่ สุ ด เมื่ อ ประชาชนมารั บ บริ ก ารแล้ ว เกิ ด ความประทั บ ใจและพึ งพอใจ
รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน
อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตาบลนาเกลือ ให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
3.3 เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดาเนินงาน
ได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลนาเกลือ และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.3 จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
6.4.3 จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
6.4.5 จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
6.4.6 จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลา
ทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
6.4.7 การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๗๖

6.5 มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องในการจัดทา
โครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/สานัก ในองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรคานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดาเนินงานได้

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๗๗

2.3.2 มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็น
การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่ การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือหัวหน้าส่วนราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการทุกส่วน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิ ดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอานวยความสะดวก
และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๗๘

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ ยวกับ
อานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บั ญญัติ
อานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จะดาเนินการในเรื่องต่างๆ
เพียงผู้เดียว ก็อาจทาให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้กาหนดมาตรการให้มีการมอบอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ปฏิบัติราชการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอานาจอย่างน้อยจานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
6.2 ออกคาสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติราชการแทน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดาเนินการแล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๗๙

1. ชื่อโครงการ : มอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติกาหนดอานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น
ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อานาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้กาหนด
มาตรฐานการมอบอานาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การใช้ดุ ลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่าง
รอบคอบ
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ค าสั่ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล มอบอ านาจเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกเทศมนตรี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
เสนอคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มอบอานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในการใช้อานาจเจ้าพนัก งานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการออกคาสั่งมอบอานาจนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๘๐

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่
ในการจั ด ท าบริ การสาธารณะให้ แก่ ประชาชนในท้ องถิ่ น ตามอ านาจหน้ าที่ ขององค์ การบริ หารส่ วนต าบล ทั้ งที่ เป็ นหน้ าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่กาหนดให้ องค์การบริหารส่วน
ต าบล มี ห น้ า ที่ ต้ อ งท าอี ก มากมาย ในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะแก่ ป ระชาชน ผู้ ม ารั บ บริ ก ารติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี
มากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอานาจ หรือมอบหมายอานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานระดับสานัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้ บริการ ทาให้การบริการเกิดความล่าช้า
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทาการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบลพ.ศ. 2537 ที่กาหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ที่กาหนดให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
กาหนดให้นายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างของเทศบาล มาตรา 48 วีสติ นายกเทศมนตรีมีอานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่
ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีได้ มาตรา 48 เอกูนวีสติ กาหนดให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจาของ
เทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมายกาหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุง่ ยาก จึงจาเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อป้องกันการผูกขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ จานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๘๑

5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๘๒

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันพ่อแห่งชาติ
และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ
ซึ่งเทศบาลได้ ก าหนดเป็น นโยบายในการจัด งานวั น พ่ อวั น แม่ แห่ งชาติ เ ป็ นประจาทุ ก ปีติ ด ต่ อ กัน มาเพื่ อ เทิด ทู น พระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง
นานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็น
การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ทีก่ าหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การ
บริหารส่วนตาบล มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลื อ จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่น
ในพื้นที่ตาบลนาเกลือ เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้
ตระหนักถึงหน้าที่อันสาคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่สาคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย
จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จานวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 50 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็น
พ่อ แม่ ดีเด่น ประจาปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จานวน 6 หมู่บ้าน
เพื่อให้แต่ละชุมชนดาเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเกลือ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากชุมชนต่างๆ
ภายในเขตตาบลนาเกลือ
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อ ให้ผู้บริหารทราบ
และเห็นชอบ
6.5 ดาเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสาคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จานวน 2 ครั้ง/ปี โดยเชิ ญนายอาเภอ
กันตัง มาเป็นประธานในพิธมี อบโล่

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๘๓

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
15,000 บาท/ปีงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนกลุ่มเป้าหมาย
10.2 ผลลัพธ์
- พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี
- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๘๔

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึงความ
เป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสานึก
ในพระมหากรุณ าธิ คุณ ที่ท รงมี พระวิ ริย ะอุต สาหะ ตรากตร าบ าเพ็ ญพระราชกรณีย กิจ เพื่ อให้ คนไทยได้มี โ อกาส และได้
พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถ
ในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศ
ที่เจริญแล้ว
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ที่กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ
เทศบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการ
บริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของท้องถิ่น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรี
ดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
2. เป็นผู้ทาคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
3. เป็นผู้ทาประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัตติ นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและกาลังใจในการบาเพ็ญตน
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป
4. เป้าหมาย
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จานวน 10 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรี
ดีเด่นประจาปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ
6.2 แจ้งประกาศหลั กเกณฑ์ ในการคั ดเลือ กให้ สมาชิ กสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบล ผู้นาท้อ งที่ ทราบทั่ วกั น
เพื่อให้แต่ละตาบลดาเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละตาบลภายใน
เขตเทศบาล
6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหารทราบ
และเห็นชอบ
6.5 ดาเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคณ
ุ ให้แก่สตรีดเี ด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จานวน 1 ครั้ง/ปี
โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือเป็นประธานในพิธี
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๘๕

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต
- สตรีดเี ด่นผู้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
10.2 ผลลัพธ์
- สตรีดเี ด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๘๖

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
2. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทาให้การมี
คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค
ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่ คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทาความดี เพื่อส่งเสริม
สร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่ อปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่
ความอยู่เย็นเป็นสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มแี บบอย่างที่ดีอันเป็นกุศโลบายหนึ่ง
ในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน/ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ผ่ า นทางสื่ อ ช่ อ งทางต่ า งๆ ได้ แ ก่ วารสารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เว็ บ ไซต์ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล สื่ อ สั ง คม
(Social Media) เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๘๗

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสาคัญในการพัฒนา
สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี
ดังนัน้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่องเป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนตาบลนาเกลือ ผู้ที่ทาคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
อย่างสม่าเสมอ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้าน
การทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลผูเ้ สียสละและทาคุณประโยชน์ให้กับ
เทศบาลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ ตน
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
3.2 เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเกลือ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาใน
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทาความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกและได้
คะแนนสูงสุด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท/ปีงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๘๘

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทาคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้
การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็น
ขวั ญ ก าลั งใจให้ บุ คคลหรื อองค์ กรมี ค วามมุ่ งมั่น ตั้ งใจ ร่ว มเป็ นแกนนาในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และอนุ รัก ษ์ ม รดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป
กองการศึกษา จัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจติ สาธารณะ เพื่อนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับ
ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินการกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.2 ประสานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ
6.3 จัดทาเอกสารผู้ทาคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ปราชญ์ชาวบ้าน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)
- ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน)
- ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)
6.4 ดาเนินการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
6.5 สรุปผลการจัดทากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๘๙

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้ทาคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 ด าเนิ น การให้ มี ข้ อ ตกลงระหว่ า งบุ ค ลากรในองค์ ก รได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการด้ ว ย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนีในการประเมินที่
คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น
ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ
องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่
นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ
ผู้บ ริ หารและเจ้ าหน้ า ที่ถึ งแม้จ ะเป็น สิ่ งที่ย ากต่อ การด าเนิน งานก็ ต าม แต่เ ป็ น สิ่งส าคัญ ที่ ห น่ว ยงานต้ อ งสร้ า งให้ เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้จัดทามาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กาหนดดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็ นการพัฒนา
วิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ นาไปยึดถือและปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๙๐

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัตริ าชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ”
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่
ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี
ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12
กาหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการ
กากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้จัดให้มีการจัดทาข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ กับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
และหัวหน้าสานักปลัด/ผู้อานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทาข้อ ตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก/กอง/ฝ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ได้ทาข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
โดยจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าว
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตาบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้
1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ชี้ แ จงส านั ก /กอง/ฝ่ า ยต่ า งๆ และผู้ ป ฏิ บั ติ งานทราบ และท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๙๑

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น
- ติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และการมีสว่ นร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกากับดูแลและติดตาม
ผลการดาเนินงานดังกล่าว
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตั วชี้วัด เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่
กาหนด
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
6. การคานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ผลการประเมิน
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง
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ระดับคะแนนที่ได้รับ
5
4
3
2
1

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อาเภอ ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
2. หลักการและเหตุผล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาเกลื อ ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยตรวจสอบที่ ไ ด้ ด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เนื่องจากเห็นความสาคัญของการ
ตรวจสอบที่ จ ะเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น งานตามภารกิ จ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาเกลื อ เป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อาเภอ) แล้ว องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเกลือ ยังให้ความสาคั ญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี ได้มอบหมายให้
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน
นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง
ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ในกรณีที่มีก ารตรวจสอบการทุจ ริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนิ นการทางวินัย ฝ่ายนิติการและ
ดาเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตามอานาจห น้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการ
ทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
- ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลนาเกลือ มีม าตรการจั ดการ กรณี ไ ด้รั บ ทราบหรื อรั บ แจ้ ง หรื อตรวจสอบพบ
การทุจริต
10.2 องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้
อานาจข้ าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่า ราชการจังหวั ดและนายอ าเภอก ากับ ดูแลให้ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุ จริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือคณะทางาน LPA จังหวัด
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเกลือ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
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2.5.3 ด าเนิ น การให้มี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ดชอบด าเนิน การให้ เ ป็น ไปตามกฎหมาย กรณี มี เ รื่ อ ง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนของ อบต.นาเกลือ
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดาเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของอบต.นาเกลือให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือ ตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๙๖

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ว่าทุจริตและปฏิบัตริ าชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน
2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
จึงได้จัดทามาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเกลือ ว่า ปฏิบัติร าชการตามอานาจหน้า ที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ ให้ป ระชาชนหรือผู้มีส่ว นได้เสียได้
ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล บุคลากรทางการศึกษาใน
องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
ที่ดแี ละตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล บุคลากรทางการศึกษาในองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบความผิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาช่องทางการ
ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดาเนินการ ภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกฎหมายและคดี สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๙๗

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๙๘

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้ อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐ
โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส
อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้ให้มี
สถานที่สาหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริ หารส่วนตาบลนาเกลือ โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถ
รับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ (ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือ)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติง านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้ อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๙๙

8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ”
2. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี
ส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลxxx ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ขึ้น
2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จาหน่าย
จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3. เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
4. เป้าหมาย
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จานวน 1 แห่ง
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 จานวน 1 ชุด
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จานวน 1 ฉบับ
4. แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จานวน 1 ฉบับ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีการดาเนินงานโครงการ
6.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ
6.3 จัดทาร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.4 จัดทาร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทาสาเนาและการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.5 จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกาหนด
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๐๐

7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเกลือ
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
2. หลักการและเหตุผล
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี
และส่ งเสริ มองค์ กรให้ มีศัก ยภาพและประสิท ธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทางานที่จ าเป็ นต้องมีในทุ กหน่ว ยงาน
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ
ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและ
เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยาย
ผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทางานและมี
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน 90 คน
(ตัวแทนสานัก/กอง จานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จานวน 80 คน)
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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6. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
25,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิ น
การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข้ อ บั ง คั บ ที่ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเผยแพร่ ใ ห้ ป ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเกลือ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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-

แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
แผนการดาเนินงาน
แผนอัตรากาลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ผลสารวจความพึงพอใจของประชาชน

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกกอง/ส่วน/สานัก องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของ
ราชการส่วนท้องถิ่นในด้ านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก
ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ
รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลxxx
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาล
ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ
และอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของ
หน่ ว ยงานผ่ า นทางช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ แ ก่ หน่ ว ย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การ
เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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-

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจาและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง
จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว
หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น
ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายการ TV
รายการทาง Youtube ออนไลน์

7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนินกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการทางาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทา ทบทวน ปรับปรุงแผน
ชุมชน เพือ่ พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลื อ ได้ ด าเนิ น การจั ด โครงการประชุ ม ประชาคมแผนแม่ บ ทชุ ม ชน ประจาปี งบประมาณ 2561 เพื่ อ น ามาบรรจุ ไ ว้
ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ประจาปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อ
บัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้จัดให้มีโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจาปี พ.ศ. 2561 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3.2 เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
3.3 เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
3.4 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3.5 เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม
3.6 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน 6 หมู่บ้าน ในองค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือ สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้ม าซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ ปีของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.4 จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
6.5 ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6.6 จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
6.7 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
6.8 จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จานวน 6 หมู่บ้าน ระหว่างเดือนมีนาคม –
เมษายน 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๐๖

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือเคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ
ประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ
โดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดทา
โครงการองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือเคลื่อนที่ เพื่อสารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลนาเกลื อ ด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารในด้ า นใดบ้ า ง และให้ บ ริ ก ารงานด้ า นต่ า งๆ ซึ่ ง อยู่ ใ นอ านาจหน้ า ที่
อาจดาเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจาเป็นต้องคิดว่าบริการ
ก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือ ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนามาเป็น
ข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือกับประชาชนในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นาบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
กาหนดให้ออกเทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเกลือโดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตั้ง
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลทั้งหมด
4. ก าหนดสถานที่ วั น เวลา ในการออกให้ บ ริ ก ารเคลื่ อ นที่ (ร่ ว มกับ กองสวั ส ดิ การสั งคมในการประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการแก่ประชาชน
ทั้ง 17 ชุมชน
4. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่)
5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
7. นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๐๗

7. ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดออกให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนาชุมชน
ในเดือนมีนาคม 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
10,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/ส่วน/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลืออย่างทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ และความ
ต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสาคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมี
การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่ว ม
ตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564X
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
9. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๐๘

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1
องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบล ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล มีองค์กรในการจัดทา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเกลือ โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเกลือ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ
จั ด ท าร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล และแผนพั ฒ นาสี่ ปี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาเกลื อ
ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมตาบลนาเกลือ และคณะกรรมการพัฒนาตาบลนาเกลือ กาหนดด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 10 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเทศบาล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางตาแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดารง
ตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กาหนด ในวันที่ 16 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงต้องดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง ภายใน 30 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ
9 ที่กาหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเกลือ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ความต้องการของประชาคมและ
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
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1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตาบล ประจาปี
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่และมีจานวน
หลายฉบับด้วยกัน ทาให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสาคัญของการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการกระจายอานาจ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้จัดทาโครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตาบลประจาปี 2561 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่ความรู้
ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกทางหนึ่งด้วย
4. เป้าหมาย
ผู้นาองค์ก รประชาชน เช่น ก านั น ผู้ใหญ่บ้ าน ผู้ ช่ว ยผู้ ใหญ่บ้ าน สารวัต รกานัน ผู้ นาชุม ชนแพทย์ ประจ าต าบล
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
600 คน
5. วิธีดาเนินการ
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่
5.2 แต่งตั้งคณะทางาน
5.3 วางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกาหนดตารางการฝึกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5.5 ดาเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กาหนด
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
7. งบประมาณ
20,000 บาท/ปีงบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสาคัญของการกระจาย
อานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
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3.3.2 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีในด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
อย่างแข็งขั นสาหรับการทางานขององค์ การบริหารส่วนต าบลนาเกลื อ ได้ มีกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อบังคั บ กาหนดให้ภาค
ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการ
ทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลนั่นคือได้ทาหน้าที่อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่ว มกับ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลื อ
อย่างแข็งขันสาหรับการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้ภาคประชา
สังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทน
ประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ
5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทาความเข้าใจ
ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. ระยะเวลาการดาเนินการ
ดาเนินการทุกปีงบประมาณ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงานของ
หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
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3.3.3 ดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดให้ องค์การบริหารส่วนตาบล ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวั ดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนา
ผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลต่อไป
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเกลือ และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
3.3 เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
6.2 จัดทาโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทาประกาศประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ
6.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมิ นผลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จานวน 7 คน
ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล
2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสานักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการดังนี้
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.นาเกลือ ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ
ประเมินให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือทราบ เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา
ขยายหรือยุติการดาเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
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3) จัดทาแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเกลือสาหรับผลการปฏิบัติราชการประจาปี
4) ดาเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือมอบหมาย
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.6 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
6.7 การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
6.8 จัดทาแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลนา
เกลือพร้อมตัวชี้วัด
6.9 การติดตามและประเมินผล
6.10 การจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดาเนินการ
แก้ไขต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด
4.1.1 มีการจัดทาและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในให้ผู้กากับดูแล
ตัวอย่างที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ประจาปีงบประมาณ 2561
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญ ที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้อง
มีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายใน
มาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนา
เกลือเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๑๓

3.3 เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยรั บ ตรวจว่ า เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ค าสั่ ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนั กงานส่ว นต าบลนาเกลือ ทุก หน่ วยงาน พนัก งานครู และเจ้า หน้า ที่ศู นย์ พัฒ นาเด็ กเล็ ก ขององค์ การบริห าร
ส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อ ยตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน
ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการกาหนด เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วดั /ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง
10.3 การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๑๔

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กาหนดให้
หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้มีการ
จัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด เป็นประจาทุกปี
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ทราบตามแบบ
ที่ระเบียบฯ กาหนด
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดาเนินการประเมินองค์ประกอบ
ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม เพื่อจัดทารายงานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผนงาน สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๑๕

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กากับ
ดูแล
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ
หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ซึ่งจะทาให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี
และการปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการก าหนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ งการจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ
หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทาให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดาเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกาหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง
กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกาหนดระบบการควบคุม
ภายใน ให้เ ป็นไปอย่า งมีประสิทธิ ภาพและเหมาะสมกับ การปฏิบัติงานในหน่ว ยงานจึงได้ กาหนดกิจ กรรมการติ ดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนหรือไม่จาเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจ
มีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้ อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรื อลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทาให้การ
ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. วิธีดาเนินการ
5.1 แต่งตั้งคณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
5.2 ประชุมคณะทางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและ
ตามนโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาเกลื อ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและผู้บริหารทราบ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๑๖

6. สถานที่/ระยะเวลาดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สานัก ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจ
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกาหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดาเนินการแก้ไข
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก)
1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็น
แนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินกิจ กรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี
การดาเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนาความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี
ประสิท ธิภ าพและประสิ ทธิ ผลเพื่อ ป้อ งกั นหรื อลดความเสี ยหาย ความผิด พลาดที่อาจเกิด ขึ้น และใ ห้ส ามารถบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กาหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทาและนาแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดาเนินการเพื่อ
ควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ
ตรวจ
3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลภายในเวลาที่กาหนด
3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๑๗

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ (ระดับองค์กร)
จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี
6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ นาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
ไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)
6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ รายงานผลการดาเนินการแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ประชุมพิจารณาและ
ประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดาเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป
6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กากับดูแลภายใน
เวลาที่กาหนด

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๑๘

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้ง การโอน ย้าย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึงมักจะกาหนด
หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้กาหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน
ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม
3.2 เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูส่วนตาบล พนักงานจ้าง ที่มีการดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การสรรหาการบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ได้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปยั ง หน่ ว ยงานอื่ น และ ก.อบต.จั ง หวั ด อื่ น รวมถึ ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพื่อ
ตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเกลือรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ได้ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตาบล
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือ
- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตาแหน่ง
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตาแหน่งเพื่อความโปร่งใส
- มีการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอย่างชัดเจน
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดาเนินการที่ตนเองเห็น
ว่าไม่เป็นธรรมได้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน
- ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตาแหน่ง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จะออกคาสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเกลือ ดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจ ารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น
- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมินที่
ไม่เป็นธรรม
- นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ออกคาสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาเกลือ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวได้
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี
วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง
ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน
ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
มีการทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทางานขององค์กร
ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผล
การดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าว
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ 2561 และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดทาใบนาฝากเป็นรายรับ จัดทาใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สาหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ จึงจาเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
เกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. วิธีการดาเนินการ
- มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
9. ตัวชี้วัด
มีการดาเนินงานตามวิธีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ทาให้เกิด
ความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้ดาเนินการส่งเสริ มการมีส่ วนร่วมของประชาชน โดยการกาหนดให้มีก ารจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชน
สามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหาร
ราชการในระบบเปิดจากการปฏิบตั ิจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตาบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อสนับ สนุ นให้ตั วแทนภาคประชาชนมีส่ วนร่ว มในการตรวจสอบการจัด ซื้อ จัด จ้า ง ขององค์ การบริห าร
ส่วนตาบลนาเกลือ
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของ อบต. นาเกลือให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า
4. เป้าหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง
6.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่ มเติม พ.ศ. 2553 มิได้ กาหนดให้มีก ารแต่ งตั้งให้ มีผู้แทนชุมชนเข้าร่ วมเป็ น
กรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ให้ความสาคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และตัวแทน
ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ผลลัพธ์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบ
และไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญที่จะบริหารสัญญา
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอานาจหน้าที่ตามข้ อบังคับ อ.อ.ป.
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเข้าใจ
เงื่อนไขข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่
ความรับผิดชอบตามอานาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่แล้ว อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคล
อื่น นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือเห็นถึงความสาคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบกับได้มี
การเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพื่อความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง
เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บัติ งานและผู้ไ ด้ รั บ การแต่งตั้ งให้ เ ป็ นกรรมการตรวจการจ้ า ง ท าหน้ า ที่ ต รวจงานจ้ า งอย่ า งถู ก ต้ อ ง
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
6.3 ทาหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ผลลัพธ์
คณะกรรมการตรวจการจ้างทาหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์
หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
เสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ย วข้องอย่าง
ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมาย คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ
กระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สนิ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สานักปลัดเทศบาล จึงได้
จัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาเกลื อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บ ริ หารองค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลนาเกลื อ จานวน 4 คน และสมาชิก สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลนาเกลื อ
จานวน 12 คน รวม 16 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๒๕

6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
เข้ารับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนิติการ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาเกลื อ ได้ เ พิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่
ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่ องค์การบริหารส่วนตาบล
นาเกลือ ได้ดาเนินการ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้ าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพื่อพัฒนาตนเองและ
สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือจึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานให้กั บสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการทางานตาม
บทบาทและอานาจหน้าที่
3.2 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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3.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทั้งในองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
6. วิธีการดาเนินการ
6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตาบลและหน่ว ยงาน
ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี
6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือดาเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก/กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา โดยผ่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
50,000 บาท/ปีงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบริหารงานบุคคล สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการทางานตามบทบาทและอานาจหน้าที่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานใหม่ๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จานวน 12 ราย ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสาคัญที่ใช้
สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ
ดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีบรรยากาศการทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตาบลและลดการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม
เป็นคณะกรรมการในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๒๘

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสว่ นร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ และหลาย
ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง
ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทาหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง
แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย
อานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตาบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอานาจ
ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สาคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิ บัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการทางาน
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ จานวน 12 คน
5. พื้นที่ดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัด จานวน 2 คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จานวน 6 คน
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จานวน 3 ศูนย์ รวม 6 คน
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ผลลัพธ์
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด
ทัศนคติที่ดี

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๒๙

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดาเนินการเฝ้าระวังการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ตาแหน่งหน้าที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทาคอร์รัปชั นการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุ มชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับตาบล

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑๓๐

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 22537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รั ปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบล มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
มี เ ศรษฐกิ จ ที่ ดี ใ นท้ อ งถิ่ น ดั งนั้ น การที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะพั ฒ นาให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า ได้ นั้ น จ าเป็ น จะต้ อ งมี
องค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพั ฒนา
ท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจาเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ ในการร่วมคิด
ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็น จึงได้จัดทามาตรการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ตาบลนาเกลือ
4. เป้าหมาย
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
5. สถานที่ดาเนินการ
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
6. วิธีดาเนินงาน
1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
2. จัดทาฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง โดยการ
ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
4. ส่งเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
5. ทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25x61– 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ทาให้เกิดแกนนา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น
2. ทาให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต
3. ทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม
จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า
ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในจังหวัดตรัง
5. พื้นที่ดาเนินการ
จังหวัดตรัง
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
20,000 บาท/ปีงบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาเกลือ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
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