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ค ำน ำ 
 
   ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้อง
กับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
น าหลักธรรมมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจึงด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้น เพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส อันจะน าไปสู่ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                        
(พ.ศ. 2561- 2570) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศ
ไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
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ส่วนที่ 1 
 
 

บทน ำ 
 

1.  กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน อ ำเภอทุ่งหว้ำ จังหวัดสตูล 
 ตารางที่ 1  ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
  Known Factor Unknown Factor 

1 การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตน   
    

  -  เจ้าหน้าที่บางรายน าวัสดุ  / 
 อุปกรณ์ของส านักงานไปใช้ส่วนตัว และใช้   
 รถยนต์ส่วนกลางในการด าเนินกิจกรรม   
 ส่วนตัว   

2 การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน   
 ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ   
  การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  / 
 โดยการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด   
 แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม   
 ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือ   
 ให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และ   
 อาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการ   
 ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้   
 
จากค าอธิบาย  :  รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
     เท่านั้น (อธิบาย ให้ละเอียด ชัดเจนมากท่ีสุด) 
  -  ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง มีประวัติอยู่อยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมายในช่อง 
     Known Factor 
  -  ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด หรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ใน 
อนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใสเครื่องหมายในช่อง Unknown Factor 
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1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ตารางที่ 2 : แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจรจร) 
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตน     

  -  เจ้าหน้าที่บางรายน าวัสดุ     
 อุปกรณ์ของส านักงานไปใช้ส่วนตัว และใช้     
 รถยนต์ส่วนกลางในการด าเนินกิจกรรม     
 ส่วนตัว     

2 การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน     
 ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ     
  การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน     
 โดยการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด     
 แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม     
 ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือ     
 ให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และ     
 อาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการ     
 ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้     
 
ค าอธิบาย : ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์แสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความ 
     เสี่ยงการทุจริต แยกตามรายสีไฟจราจร 
     -  ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร 
    สีเขียว หมายถึง  ความเสี่ยงระดับต่ า 
    สีเหลือง หมายถึง  ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ 
      ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
    สีส้ม หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้อง 
      หลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน 
      ยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงาน 
      ตามหน้าที่ปกต ิ
    สีแดง หมายถึง  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับ 
      บุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน 
      ไม่สามารถก ากบั ติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่าง 
       สม่ าเสมอ 
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2.  ระดับความเสี่ยง 

ตารางที่ 3 : เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 2 มิติ (Risk Level matrix) 
 

  ระดับความ ระดับความ ค่าความเสี่ยง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จ าเป็นของการ รุนแรงของ รวมจ าเป็น X 

  เฝ้าระวัง ผลกระทบ รุนแรง 
  3  2  1 3  2  1  
1 การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตน    

  -  เจ้าหน้าที่บางรายน าวัสดุ อุปกรณ ์ 2 2 4 
 ของส านักงานไปใช้ส่วนตัว และใช้รถยนต์    
 ส่วนกลางในการด าเนินกิจกรรมส่วนตัว    
2 การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน    

 ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ    
  การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ 2 2 4 
 ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับ    
 ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี    
 วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน    
 สังคม และอาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ    
 การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้    
 

ค าอธิบาย : ให้น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูง – สูงมากท่ีเป็นสีส้มและสีแดง 
(จากตารางที่ 2 ) มาหาค่าความเสี่ยงรวมโดยน าระดับความจ าเป็นของการเฝ้า ระวังที่มีค่า 1-3 คูณด้วยระดับ 
ความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 – 3 เช่นกัน 
 -  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
    ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าเป็น MUST  
       หมายถึงมีความจ าเป็น สูงในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม ่
       ด าเนินการไม่ได้ (ค่า MUST อยู่ในระดับ 3 หรือ 2) 
    ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่าเป็น SHOULD หมายถึง 
       มีความจ าเป็นต่ าใน การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตค่า (SHOULD  อยู่ในระดับ 
        1 เท่านั้น) 
 -  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
  หากกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน นั้น 
    เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER) รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร 
       ภาคีเครือข่าย หรือมีผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม (Financial) หรือมีผล 
       กระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย (Customer/User) ค่าความรุนแรงอยู่ในระดับ 
        2 หรือ 3 
    มีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน (Internal Process) หรือการเรียนรู้ องค์ความรู้ 
       (Learning  &  Growth) ค่าความรุนแรงอยู่ในระดับ 1 หรือ 2 
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3.  การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ตารางที่ 4 การประเมินความเสี่ยงสูง 
 
 คุณภาพการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยง จัดการ ต่ า ปานกลาง สูง 
     
การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตน     
 -  เจ้าหน้าที่บางรายน าวัสดุ อุปกรณ์ พอใช้    
ของส านักงานไปใช้ส่วนตัว และใช้รถยนต์     
ส่วนกลางในการด าเนินกิจกรรมส่วนตัว     
การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน     
ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ     
 การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ พอใช้    
ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับ     
ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี     
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันใน     
สังคม และอาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ     
การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้     
 
ค าอธิบาย : ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จากตารางที่ 3 ) มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการ  
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 3 ระดับ ดังนี้ 
    ดี  หมายถึง จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ 
         ผลงานองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงินไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
    พอใช้  หมายถึง  จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ 
       ผู้รับมอบ ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้และเข้าใจ 
    อ่อน  หมายถึง  จัดการไม่ได้หรือได้เพียงเล็กน้อย การจัดการเพ่ิงเกิดรายจ่าย  
        มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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4.  แผนบริหารความเสี่ยง 

ตารางที่ 5 : แผนบริหารความเสี่ยง 
การใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร 
 
   
ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงความทุจริต มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

   
1 กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ส่วนตน แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

  -  เจ้าหน้าที่บางรายน าวัสดุ อุปกรณ์ 1.  พัฒนาระบบทรัพย์สินของราชการ 
 ของส านักงานไปใช้ส่วนตัว และใช้รถยนต์ 2.  สร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ 
 ส่วนกลางในการด าเนินกิจกรรมส่วนตัว      สว่นตนและประโยชน์ส่วนรวม 
  3.  ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการใช้ทรัพย์สิน 
       ทางราชการ แก่พนักงาน 
   
2 กำรเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 ในกำรขออนุมัติ หรือขออนุญำต ต่ำง ๆ  
  การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ 1.  ให้ความรู้ความเข้าในในขั้นตอนการปฏิบัติ 
 ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับ      หน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย แก่พนักงาน 
 ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี      เจ้าหน้าที ่
 วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันใน 2.  สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ยึดมั่น 
 สังคม และอาจท าให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อ      จริยธรรมในการด ารงตน เพื่อสร้างศรัทธาและ 
 การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้      ความไว้วางใจในการปฏิบัติราชการ 
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5.  การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ตารางที่ 6 : การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 
ที ่ มาตรการป้องกันความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  เขียว เหลือง แดง 
1 1. พัฒนาระบบทรัพย์สินของ 1. ห้องเก็บพัสดุมีท่ีส าหรับเก็บ    
     ราชการ     พัสดุไม่เพียงพอ    
 2. สร้างจิตส านึกในการแยกแยะ 2. บุคคลส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือ    
     ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์     รับรู้ถึงวิธีการในการขอยืม    
     ส่วนรวม     ใช้ทรัพย์สินขององค์กร    
 3. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ     ปกครองส่วนท้องถิ่น    
     ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ     
     แก่พนักงาน     
2 1. ให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน 1. การพิจารณาตรวจสอบและ    
     การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ     เสนอความเห็นการอนุมัติ    
     กฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่     อนุญาต ไม่ด าเนินการ ตาม    
 2. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยม     ล าดับค าขอ    
     สุจริต ยึดมั่นจริยธรรมในการ     
     ด ารงตน เพ่ือสร้างศรัทธาและ     
     ความไว้วางใจในการปฏิบัติ     
     ราชการ     
 
 เพ่ือติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป 
ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้ 
  สถานะสีเขียว  (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง) 
     :  ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
  สถานะสีเหลือง  (เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้) 
     :  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/ 
     นโยบาย/โครงการ/ กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยง 
     การทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3 
  สถานะสีแดง  (เกิดกว่าการยอมรับ) 
     :  เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/ 
      โครงการ/ กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริต 
     ลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3 
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6  จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

 
 ตารางจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 
 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต สถานะความเสี่ยง 
  เขียว เหลือง แดง 
1. ห้องเก็บพัสดุมีท่ีส าหรับเก็บ 1. พัฒนาระบบทรัพย์สินของ    
    พัสดุไม่เพียงพอ     ราชการ    
2. บุคคลส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือ 2. สร้างจิตส านึกในการแยกแยะ    
    รับรู้ถึงวิธีการในการขอยืม     ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์    
    ใช้ทรัพย์สินขององค์กร     ส่วนรวม    
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ    
     ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ    
     แก่พนักงาน    
1. การพิจารณาตรวจสอบและ 1. ให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน    
    เสนอความเห็นการอนุมัติ     การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ    
    อนุญาต ไม่ด าเนินการ ตาม     กฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่    
    ล าดับค าขอ 2. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยม    
     สุจริต ยึดมั่นจริยธรรมในการ    
     ด ารงตน เพ่ือสร้างศรัทธาและ    
     ความไว้วางใจในการปฏิบัติ    
     ราชการ    
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2. หลักกำรและเหตุผล  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 
กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้าน
การทุจริตและพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าวจึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้า
ร่วมการประเมิน ITA หมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 
2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 
และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
  องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International-TI) เผยแพร่ผลคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) ประจ าปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทย
ได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัว
ลดลงเป็นล าดับที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างเร่งด่วน 
  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริตน าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง
แท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ  การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่ งการ
ปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ 
ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไป
เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตาม                  
หลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
และน าไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอน (พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนด
ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 
คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 
 
3.  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
  1)  เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนต่อสาธารณชน   
  2)  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่นปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  3)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล เปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้  
   4)  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น   
   5)  เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนที่มี
ประสิทธิภาพเข้มแข็งและลดการทุจริต  
 
4.  เป้ำหมำย 
  1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  
นาทอน รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 
  3)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
  4)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทอนมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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5. ประโยชนข์องกำรจัดท ำแผน 
  1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล    
นาทอนรวมถึงประชาชนในต าบลมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  2)  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  3)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
  4)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบั ติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 
  5)  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลด
โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/

มำตรกำร 
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี 2569 ปี ๒๕70 หมำย

เหตุ งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

1. กำรสร้ำง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 กำรเสริมสรำ้ง
จิตส ำนึกและควำม
ตระหนักแก่บุคลำกร
ทั้งข้ำรำชกำร 
กำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมือง              
ฝ่ำยสภำท้องถิ่น 
และฝ่ำยประจ ำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1. เสริมสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนักในกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ และกำรประพฤติตน
ตำมประมวลจริยธรรม 
(1) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน” 
1.1.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนักในกำร
ยึดมั่นผลประโยชน์
ส่วนรวมมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตนที่จะไม่
กระท ำกำรอันเป็นกำร
ขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือกำรมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
(1) โครงการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอน 
1.1.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึก
และค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์
สุจริต และกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต 
(1) โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการต่อตา้นการ
ทุจริต 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี 2569 ปี ๒๕70 หมำย
เหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
 1.2 กำรเสริมสรำ้ง

จิตส ำนึกและควำม
ตระหนักแก่
ประชำชนทุกภำค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนักในกำร
รักษำประโยชน์สำธำรณะ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
1.2.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนักในกำร
ปฏิบัติตนตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(1) โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนักใน
ควำมซื่อสัตย์สุจริต และ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(1) โครงการเสริมสร้าง
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 1.3 กำรสร้ำง
จิตส ำนึกและควำม
ตระหนักแก่เด็กและ
เยำวชน 
 

1.3.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนักในกำร
ควำมซื่อสัตย์สุจริต และ
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(1) โครงการประกวดค า
ขวัญต่อต้านการทุจริต 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

 

  1.3.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนักให้มีจิต
สำธำรณะ และรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม 
(1) โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กคุณธรรม 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

 

มิติที่ 1 รวม จ ำนวน  7  โครงกำร 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี 2569 ปี ๒๕70 หมำย
เหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
2. กำรบริหำร
รำชกำรด้วย
ควำมโปร่งใส 

 

2.1 กำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

2.1.1 กำรเปิดเผยข้อมูล
กำรบริหำรงำนและกำร
ด ำเนินงำน 
(1) มาตรการปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์ข้อมูลขา่วสาร
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร
แก่ประชาชน 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 กำรเปิดเผยข้อมูล
กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
(1) โครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ 
2.1.3 กำรเปิดเผยข้อมูล
และพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 
(1) มาตรการเปิดเผยขอ้มูล
สาธารณะ และก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ขอ้มูล
สาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

  

 2.2 มำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 

2.2.1 กำรแสดง
เจตนำรมณ์ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และบริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำลของ
ผู้บริหำร 
(1) มาตรการแสดง
เจตนารมณ์ในการน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอนด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 
2.2.2 กำรจัดท ำมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 
(1) มาตรการ No Gift 
Policy 
(2) กิจกรรม “สร้างความ 
โปร่งใสในการพิจารณา 
เล่ือนขั้นเงินเดือน 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี 2569 ปี ๒๕70 หมำย
เหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) มาตรการปอ้งกันผล 
ประโยชน์ทับซ้อนของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาทอน 
(4) โครงการเสริมสร้าง 
ความโปร่งใสในการใช้ 
ทรัพย์สินของทางราชการ 
(5) โครงการประเมินความ 
พึงพอใจของประชาชนที่ม ี
ต่อการให้บริการขององค์ 
การบริหารส่วนต าบล 
นาทอน 
(6) โครงการพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
(E-Service) 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 

  
 
 
 

2.2.3 กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริต 
(1) มาตรการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

2.3 มำตรกำรลด
กำรใช้ดุลพินิจใน
กำรปฏิบัติงำน 

2.3.1 จัดท ำข้อตกลง
ระหว่ำงบุคลำกรในองค์กร
ให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรม ใช้
ดุลพินิจด้วยควำมสุจริต
ภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล 
1. มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี 2569 ปี ๒๕70 หมำย
เหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
  2.3.2 มีกำรจัดท ำแผนภูมิ

ขั้นตอน/คู่มือกำรปฏิบัติ
รำชกรและระยะเวลำกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
บริกำรประชำชน รำย 
ละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำ
กำรและในระบบเครือข่ำย
สำสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการจัดท าคู่มือ
ประชาชนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
(2)โครงการจัดท าคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏบิัติงาน
ส าหรับเจ้าหนา้ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน 
2.3.3 มีกำรกระจำย
อ ำนำจกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต 
อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทน
หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใด
ของผู้มีอ ำนำจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อชุมชนและประชำชน 
(1) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน 
(2) มาตรการกระจาย
อ านาจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม จ ำนวน  17  โครงกำร - - - - -  
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี 2569 ปี ๒๕70 หมำย
เหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
3. กำรส่งเสริม
บทบำทและกำร
มีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชน 

3.1 กำรสง่เสริมให้
ประชำชนมีส่วน
ร่วมบริหำรกิจกำร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 กำรมีส่วนร่วมใน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำร
จัดท ำงบประมำณ 
(1) โครงการจัดเวที
ประชาคม 
3.1.2 กำรมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
(1) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาทอน 

 
 
 

23,000 
 
 
 
 
- 

 
 
 

23,000 
 
 
 
 
- 

 
 
 

23,000 
 
 
 
 
- 

 
 
 

23,000 
 
 
 
 
- 

 
 
 

23,000 
 
 
 
 
- 

 

 3.2 กำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น กำร
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชำชน 
 
 
 

3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นของประชำชน
ในกำรด ำเนินกิจกรรม ตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพำะกำรด ำเนิน
กิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อ
ควำมเป็นอยู่และสุขอนำมัย
ของประชำชนในท้องถิ่น 

      

 
 
 

 3.2.2 มรีะบบและช่องทำง
ให้ประชำชนในท้องถิ่น
สำมำรถร้องเรยีน/ร้องทุกข์
ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 

      

  3.2.3 มรีำยงำนหรือแจ้ง
เป็นลำยลักษณ์อักษรให้
ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้ทรำบถึงกำรได้รับ
เรื่อง ระยะเวลำ และผล
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์

      

  (1) มาตรการจัดการ
เร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน 
 

- - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี 2569 ปี ๒๕70 หมำย
เหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
 3.3 ส่งเสริมกำรมี

ส่วนร่วมของภำค
ประชำชน และ
บูรณำกำรทุกภำค
ส่วนเพื่อต่อต้ำนกำร 
ทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมใหม้ี
เครือข่ำยภำคประชำชน/
องค์กรชุมชน ในกำร
ป้องกันตรวจสอบและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
3.3.2 ส่งเสริมใหเ้ครือข่ำย
ภำคประชำชนมีกำร
ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำร
ทุจริต 
3.3.3 บูรณำกำรทุกภำค
ส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

      

  (1) กิจกรรมส่งเสรมิชุมชน
เฝ้าระวังการทุจริต 

- - - - -  

มิติที่ 3 รวม จ ำนวน  4  โครงกำร 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี 2569 ปี ๒๕70 หมำย
เหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
4. กำรยกระดับ
กลไกกำร
ตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 กำรจัดวำง
ระบบตรวจสอบ
ภำยใน กำรควบคุม
ภำยใน และกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
กำรทุจริต 

4.1.1 กำรจัดวำงระบบ
ตรวจสอบภำยใน กำร
ควบคุมภำยใน และกำร
บริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
(1) โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าป ี

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 

  4.1.2 มีกำรจัดท ำและ
รำยงำนจัดท ำระบบควบคุม
ภำยใน 

      

 
 
 

 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

- - - - -  

  4.1.3 มีกำรจัดให้มี
กระบวนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

      

  (1) มาตรการบริหารจัดการ
ความเส่ียงการทุจริตของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาทอน 

- - - - -  

 4.2 กำรสง่เสริม
บทบำทกำร
ตรวจสอบ 

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก ำหนดไว้ 

      

  4.2.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของฝ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรที่
กฎหมำย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดย
ไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

      

  (1) กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000  
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕68 ปี 2569 ปี ๒๕70 หมำย
เหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ 

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
 4.3 มำตรกำร

จัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต 

4.3.1 มแีนวปฏิบัติในกำร
ด ำเนินกำรต่อต้ำนเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  (1) มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทอน 

- - - - -  

  4.3.2 จัดให้มีระบบและ
ช่องทำงกำรรับเรื่อง
ร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ส ำหรับผู้ร้องเรียน 

- - - - -  

  (1) มาตรการจัดให้มีระบบ
และช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน 

- - - - -  

มิติที่ 4 รวม จ ำนวน  6  โครงกำร 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000  

 รวมทั้งสิ้น จ ำนวน  34  โครงกำร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  
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ส่วนที่ 3 
 

 
 
 

 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอน โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

มิติท่ี  1  กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 
 

 
1.1 

กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมือง 
ฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1  สร้ำงเสริมจิตส ำนึกและควำมตระหนกัในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
          และกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 
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 4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามล าดับ 
 5) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 50 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง 
ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน (ส ารวจโดยใช้
แบบประเมินติดตามผล) 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2) เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน 
 3) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จ านวน 50 คน 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท า
ร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
 
 

1.1.2  เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนกัในกำรยึดมั่นผลประโยชน์สว่นรวมมำกกว่ำ 
 ประโยชน์ส่วนตน ที่จะไมก่ระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมีผล 
 ประโยชน์ทับซ้อน 
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 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสาธารณะชนให้รับทราบ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
   (1)  พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์          
ทับซ้อน ร้อยละ 80 ของจ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
   (2)  มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ชุด  
   (3)  มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน  อย่างน้อย 
2 ช่องทาง (เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจึงได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้าน
การทุจริต สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสู่การเป็น
องค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 2) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ทั่วไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน จ านวน 50 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
 3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต  
 4) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่ก าหนด (เช่น แผนพับ จดหมาย
ข่าว วีดีทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
 5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 

1.1.3  เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมควำมซื่อสตัย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 1)  มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
 2)  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป มี
ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป                  
เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีควำม
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือ
ความสุขของคนไทยทุกคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก 
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝัง
จิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทัน
การทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
 2) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จ านวน 50 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 

1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1  สร้ำงเสริมจิตส ำนึกและควำมตระหนกัในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ แยกแยะ 
          ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนตน 

1.2.2  สร้ำงเสริมจิตส ำนึกและควำมตระหนกัในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการท่ีก าหนด 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 5,000.-บาท 
8. ผูร้ับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้ง
ประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนด      
กลยุทธ์ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต 
รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จึงให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการ
สร้างจิตส านึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมการ
ต่อต้านการทุจริต เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้
ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริม และสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริต
ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน 
 2) เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพ่ือประชาสัมพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ ดีด ารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือ
บุคคลภายนอก 
 4) เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เด็ก และเยาวชน  ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จ านวน 50 คน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดหาข้อความที่เก่ียวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต 
 2) จัดท าสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่ก าหนดไว้ 
 

1.2.3  สร้ำงเสริมจิตส ำนึกและควำมตระหนกัในควำมซื่อสัตยส์ุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
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 3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่ 
 4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่างๆ  
 5) ประเมินติดตามผลการด าเนินการ 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก
ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ (ส ารวจจากรายชื่อเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประกวดค ำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 

ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดข้ึนต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทย
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน จึงได้จัดกิจกรรมการ
ประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 2) เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท า
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
 4) เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  จ านวน  50  คน 
5. วิธีด ำเนินงำน 
 1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
 

1.3 กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 

1.3.1  สร้ำงเสริมจิตส ำนึกและควำมตระหนกัในควำมซื่อสัตยส์ุจริต และกำรต่อต้ำน 
          กำรทุจริต 
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 2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
 3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
 4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนก าหนด 
 5) ท าพิธีมอบรางวัล  
 6) ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ได้ค าขวัญต่อต้านการทุจริต จ านวน ระบุจ านวนค าขวัญที่ผ่านการคัดเลือก ชุด 
 ผลลัพธ์ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่
เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประกวด (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กคุณธรรม 
2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
มีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัด
การศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนเป็นพลังที่ส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนด้าน
จิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ตนที่ดี ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วย
คุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลกน าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ เพ่ือเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติใน
ที่สุด  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาที่ตนนับถือ 
 2) เพ่ือให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4) เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของ อบต.ในการต่อต้าน
การทุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ บ้านนาทอน  และบ้านท่าศิลา จ านวน 100 คน 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรต้าน
ทุจริตในโรงเรียน 
 2) จัดประชุมคณะท างานในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงานในการเตรียมความ
พร้อม เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3) ด าเนินการขออนุมัติด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและพัสดุ
ของสถานศึกษา 
 

1.3.2  สร้ำงเสริมจิตส ำนึกและควำมตระหนกัใหม้ีจิตสำธำรณะ และควำมรับผิดชอบต่อ 
          ส่วนรวม 
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 4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ 
 5) ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
 6) สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
        นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา ได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ ร้อยละ 100 
 ผลลัพธ์ 
         1) จ านวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา น าความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติและ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถาม
ครู) 
         2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมซับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ด าเนิน
ชีวิต ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึก
ความดี) 
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย  
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

 
2.1 

 
กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

2.1.1  กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน 
          

มิติท่ี  2  กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส 
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 4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 5) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับท่ีก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ  
  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  
 8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 9) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนให้

มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจ

ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงบประมำณ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้
ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 2) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
 2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
 3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
 
 

2.1.2  กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรเงินงบประมำณ 
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 5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
 6) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 7) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
  7.1) ผลการด าเนินโครงการ 
  7.2) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
  7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบก าหนด 
  7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด และกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง  
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะของ 
   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเพ่ือให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

3) เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และกองสวัสดิการสังคม ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

2) ประชุมคณะท างานฯ  
2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และ
ช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
 

2.1.3  กำรเปิดเผยข้อมูลและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
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  2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูล
ผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน  รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรื อมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอนให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
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     - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   - การส่งเสริมความโปร่งใส 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้   

 3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
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1. ชื่อโครงกำร : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
        องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ 
    ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอนเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
รวมทั้งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรม
มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนสู่การรับรู้ของสาธารณชน  

3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
 2) ประชาชน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
 

 
2.2 

 
มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 

2.2.1  กำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
          เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 
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 4) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด 
 5) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 6) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่  การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
2) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลนาทอนมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 
 2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
 
 

2.2.2  กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน

ด าเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบ
ส ารวจ) 

 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 

 
2. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ
ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได้ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
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 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการเสนอมา  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
 
 
3. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้
ก าหนดการด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการ
ด าเนินการที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน” 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
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4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 3) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) ด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 6) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ 

ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
 
 
4. ชือ่โครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพ 
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3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
 2) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 1) บุคลากรของหน่วยงาน 
 2) ประชาชน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย โดยก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย
และตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 2) จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของ
ราชการ  
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังขั้นตอนในการด าเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ 
 4) ด าเนินการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดท าระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 
 5) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย 
อย่างน้อย จ านวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
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5. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำร 
      ส่วนต ำบลนำทอน  
2. หลักกำรและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  ทั้งนี้ 
การเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน 
 3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน
รูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
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4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น 

  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
6. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
2. หลักกำรและเหตุผล  
 การขับเคลื่อนองค์กรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ  ให้อยู่ ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์            
(e-Service) ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับ  ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความ
โปร่งใส และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ
บริการด้วย e-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการ
สาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์    การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนา
นโยบายและการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังต้อง
เป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตาม
ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยท าให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความโปร่งใส 
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3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อ
ด้วยตนเองอีก 

2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 2) ก าหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 3) จัดท าระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์
หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับ
บริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น 
  - ระบบยื่นค าร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอใช้ห้องประชุม 
  - ระบบยื่นช าระภาษีออนไลน์ 
  - ระบบกรอกข้อมูลค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยคนพิการที่มีช่องทางการ
แนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) จัดท าคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
 6) จัดท าข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน  
 7) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) รายงานผลการด าเนินการ   
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณที่ด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 

2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลัก   
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
  1) จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท า
แผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงาน
และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – 
PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 
 

2.2.3  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
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7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิ
บาล เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 2) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 3) ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 
 

 
2.3 

 
มำตรกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน 
 

2.3.1  จัดท ำข้อตกลงระหว่ำงบุคคลในองคก์รให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สจุริต 
          มคีุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยควำมสุจริตภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล 
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  - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
  - ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ 
  ส่วนตัว เป็นต้น 
 โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  
  - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง 
  - ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
  - ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 
 4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ 
      และอนุมัติ 
 5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 
2. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน” 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนกับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทอน และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้
ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1.1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 2) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
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 6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 7) รายงานผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ 
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต  
ด าเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้ งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด 
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม 
อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน 
จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด  

2) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ  

3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
4) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 3) จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
ค าขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น  
 

2.3.2  มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือกำรปฏิบัติรำชกำรและระยะเวลำด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 
          กำรบริกำรประชำชน รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำร 
  และในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 4) ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 
2. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
            นำทอน 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ 
สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจ านวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เ พ่ือให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าขึ้น
ส าหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับ
ใคร 

3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร 
4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
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4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหาร
กิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหาร
จัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 
 

2.3.3  มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกบักำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
   หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดของผู้อ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิด 
  ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชำชน 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เป็นต้น 
 2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
 
2. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกระจำยอ ำนำจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร 
ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้ การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ 
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ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่
สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ด าเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 2) เพิม่การมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต  
 3) จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  
 4) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้าย
ค าสั่ง  
 6) กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจให้ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

 7) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 8) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงาน,มอบอ านาจ,รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ) 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดเวทีประชำคม 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน
ด้วยการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง 
จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่าง
แท้จริง 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 
 
 

 
3.1 

 
กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.1.1  กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 
          

มิติท่ี  3  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชน 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้น า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่  อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
 3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 23,000  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน   
 ผลลัพธ์  
 1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
 3) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
นาทอน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน  
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
 2) จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 3) จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2  คน 
  (2) ผู้แทนสมาชิกสภา     2  คน 
  (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2  คน 
  (4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  (5) หัวหน้าส านักปลัด     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  (6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

3.1.2  มีระบบและช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่ำนช่องทำง 
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ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้ 

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมอบหมาย 
 5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 6) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
 9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
 2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุ งการด าเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส จึงได้
จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 
 
 

 
3.2 

 
กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
 

3.2.1  มีกระบวนกำรรับฟังควำมคดิเห็นของประชำชนในกำรด ำเนินกิจกรรม ตำมอ ำนำจ 
          หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อ 
  ควำมเป็นอยู่และสุขอนำมัยของประชำชนในท้องถิ่น 

3.2.2  มีระบบและช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่น สำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่ำนช่องทำง 
          ทีห่ลำกหลำย 

3.2.3  มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทรำบถงึ 
          กำรได้รับเร่ือง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทอน 
 2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
ทอน เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทอน 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาทอนให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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 6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ให้
สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยั ง
มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่
อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต   
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 
 

 
3.3 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน 
กำรทุจริต 
 

3.3.1  ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยภำคประชำชน/องค์กรชุมชน ในกำรป้องกันตรวจสอบและ 
          ต่อต้ำนกำรทุจริง 

3.3.2  ส่งเสริมให้เครือข่ำยภำคประชำชนมีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
     

3.3.3  บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
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5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
 3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 4) สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
 ผลลัพธ์ 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 
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1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์ สูงสุดต่อ
องค์กร 
 
 
 

 
4.1 

กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคมุภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต 

4.1.1  กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
         กำรทุจริต 

มิติท่ี  4  กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน   
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 3) เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ของความส าเร็จของงาน 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่ านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ  
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกบัการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
 

4.1.2  มีกำรจัดท ำและรำยงำนจัดท ำระบบควบคมุภำยใน 
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4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีด ำเนินกำร 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 
  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ  ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนลดลงร้อยละ 5 
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA 
ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป  โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 
100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้
การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทอนเพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
3. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนทุกหน่วยงาน (ส านักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 
 

4.1.3  มีกำรจัดใหม้ีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
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 4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
 5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องรอ้งเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนลดลง 
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1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่ างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร  
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
 
 

 
4.2 

 
กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบ 

4.2.1  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำทอ้งถิ่นให้มคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ 
          หน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 

4.2.2  ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัตงิำนของฝ่ำยบริหำร 
          ตำมกระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องไดก้ ำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ 
  ฝ่ำยใด 
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5. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  
 3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
6. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 72,000  บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริตองค์กำรบริหำร 
         ส่วนต ำบลนำทอน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ  และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอนมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 2) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
 

 
4.3 

 
มำตรกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต 

4.3.1  มีแนวปฏบิัติในกำรด ำเนินกำรต่อต้ำนเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติชอบของ 
          เจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต(i30) 
 11) รายงานผลการด าเนินการ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กำร 
    บริหำรส่วนต ำบลนำทอน 
2. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ  และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล              
นาทอน 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
5. วิธีด ำเนินกำร 
 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่ บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 

4.3.2  จัดใหม้ีระบบและช่องทำงกำรรับเร่ืองร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว 
          ปลอดภัยส ำหรับผู้ร้องเรียน 
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 4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ       
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


