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ค าน า 

 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการท จริตภายใต ย ทธศาสตร์ชาติว่าด วยการป้องกันและปราบปรามการท จริต
ห าปี  (พ.๒๕๖๑.ศ-๒๕๖๕  )ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ฉบับนี้ มีวัตถ ประสงค์เพ่ือให องค์กรปกครอง
ส่วนท องถิ่นมีความรู ความเข าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการท จริต   ส าหรับองค์กร
อันจะน าไปสู่การปรับปร งการด าเนินงานป้องกันการท จริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกันขององค์กรปกครอง
ส่วนท องถิ่นด วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการท จริต  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นภูมิค  มกัน ส าหรับการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท องถิ่น  ได ท างานให บังเกิดประโยชน์ส ขของประชาชนในท องถิ่นและไม่ท าให ประชาชน
ในท องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  อีกทั้งเป็นกลไกลส าคัญใน
การป้องกันไม่ให มีการใช อ านาจหน าที่การบริหารราชการโดยมิชอบได อีกทางหนึ่งด วย 
 ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการท จริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท องถิ่นห าปี  ได พัฒนา
ให สอดคล องกับย ทธศาสตร์ชาติว่าด วยการป้องกันและปราบปรามการท จริต ระยะที่ ๓ (พ.๒๕๖๐.ศ-๒๕๖๔  )
กรอบการประเมินค ณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
ท องถ ิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห าปี ประกอบด วย ๔ มิติ ดังนี้ 
 มิติที่ ๑ การสร างสังคมที่ไม่ทนต่อการท จริต 
 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการท จริต 
 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ ๔ การส่งเสริมและปรับปร งกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท องถิ่น 
 คณะผู จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนปฏิบัติการการป้องกันการท จริตห าปีส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาตาล นี้ จักเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยให คณะผู บริหารองค์กรปกครองส่วนท องถิ่นท กระดับ  ได 
แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต านการท จริตอย่างเป็นรูปธรรม  ด วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ท จริตเพื่อบรรล วิสัยทัศน์ย ทธศาสตร์ชาติว่าด วยการป้องกันการท จริต ระยะที่ ๓ (พ.๒๕๖๐.ศ-๒๕๖๔)โดยเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาท องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห าปี 
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สารบญั        
 

                                                                                                                      หน า 
  
       ส่วนที่ ๑ บทน า                                                                                                  1 
   ๑ .การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการท จริตในองค์กร                                              
  ๒ .หลักการและเหต ผล                                                                                 ๒- 
  ๓ .วัตถ ประสงค์ของการจัดท าแผน                                                                   ๔- 
  ๔ .เป้าหมาย                                                                                                   
  ๕ .ประโยชน์ของการจัดท าแผน                                                                             
 
    สว่นที ่๒ แผนปฏบิตัิการป้องกนัการท จรติห าปี (พ.๒๕๖๑.ศ-๒๕๖๕)                                         
  ๑ .มิติที่ ๑ การสร างสังคมที่ไม่ทนต่อการท จริต                                                    ๗- 
  ๒ .มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการท จริต                                            ๙ -๑  
  ๓ .มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                       ๑๒ -๑  
  ๔ .มิติที่ ๔ การเสริมสร างและปรับปร งกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ        ๑๔ -๑๕  
                                     ขององค์กรปกครองส่วนท องถิ่น                                                  
 
  สว่นที ่๓ รายละเอยีดโครงการ /กจิการ/มาตรการ                                                ๑๖ -๑๓๑  
                         ตามแผนปฏบิัตกิารปอ้งกันการท จรติห าปี (พ.๒๕๖๑.ศ-๒๕๖๕)  
 
  ภาคผนวก 
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สว่นที ่๑ บทน า 
 
 

๑. การวิเคราะหค์วามเสีย่งในการเกดิการท จรติในองค ์กร 
การวิเคราะห ์ความเส ี่ยงในการเก ิดการท  จร ิตในองค ์กร ม ีว ัตถ  ประสงค ์เพ่ือต  องการบ ่งช ี้ความ 

เส ี่ยงของการท  จร ิตท่ีม ีอยู ่ในองค ์กรโดยการประเม ินโอกาสของการท  จร ิตท่ีอาจเก ิดขึ้น ตลอดจนบ  คคลหร ือ 
หน ่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข  องก ับการกระท าท  จร ิตเพ่ือพิจารณาว่าการควบค  มและการป  องก ันการท  จร ิตที่ม ีอยู ่ใน 
ปัจจ  บันมีประสิทธิภาพและประสิทธ ิผลหรือไม่ 

การท  จร ิตในระด ับท องถิ่น พบว่าป ัจจ ัยทีม่ ีผลต ่อการขยายต ัวของการท  จร ิตในระด ับท องถิ่น 
ได  แก่ การกระจายอำนาจลงส ู่องค ์กรปกครองส ่วนท  องถิน่ แม  ว ่าโดยหล ักการแล  วการกระจายอ านาจมี 
วัตถ  ประสงค ์ส าคัญเพ่ือให  บร ิการต ่าง ๆ ของร ัฐสามารถตอบสนองต ่อความต  องการของช มชนมากขึ้น มี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏ ิบัติท าให แนวโน มของการท จริตในท องถิ่นเพ ิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลกัษณะการท จร ิตในสว่นขององคก์รปกครองสว่นท องถิน่ จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
๑) การท  จร ิตด  านงบประมาณ การท าบ ัญช ี การจ ัดซื้อจ ัดจ  าง และการเง ินการคล ัง ส ่วนใหญ่ 

เกิดจากการละเลยขององคก์รปกครองส่วนท องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาทีเ่กิดจากตัวบ คคล 
3) สภาพการท จริตอ ันเกิดจากช่องวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหร ือล ักษณะป ัญหาของการท  จร ิตทีเ่ก ิดจากการขาดความร ู ความเข  าใจและขาดค  ณธรรม

จรยิธรรม  

 

5) สภาพหรือลักษณะปัญหาทีเ่กิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให ประชาชนทราบ 
6) สภาพหร ือล ักษณะป ัญหาของการท  จร ิตทีเ่ก ิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการท จริตท่ีเกิดจากอ านาจบารมี และอ ิทธิพลท องถิ่น 
สาเหต  และป ัจจ ัยทีน่ าไปส ู่การท  จร ิตขององค์กรปกครองส ่วนท องถิน่สามารถสร  ปเป  น

ประเด นได  ดงันี ้  

 

๑) โอกาส แม  ว่าในป ัจจ  บ ันม ีหน ่วยงานและกฎ หมายท่ีเกี ่ยวข  องก ับการป  องก ันและ
ปราบปรามการท  จร ิตแต ่พบว ่า ย ังคงม ีช ่องว่างท่ีท าให  เก ิดโอกาสของการท  จร ิต ซ่ึงโอกาสด ังกล ่าวเก ิดขึ้นจาก 
การบ ังค ับใช กฎหมายทีไ่ม ่เข  มแข  ง กฎหมาย กฎระเบ ียบไม ่ร ัดก  ม และอ านาจหน  าทีโ่ดยเฉพาะข  าราชการ 
ระดับสูงก เป็นอ ีกโอกาสหนึ่งที่ท าให เกิดการท จริต 

2) สิง่จ ูงใจ เป  นท่ียอมร ับว ่าสภาวะทางเศรษฐก ิจท่ีม  ่งเน  นเรื่องของวัตถ  น ิยม ส ังคมท  นน ิยม 
ท าให  คนในป ัจจ  บ ันม  ่งเน  นทีก่ารสร  างความร่ ารวย ด  วยเหต  นี้จ ึงเป  นแรงจ ูงใจให  เจ  าหน  าทีม่ ีแนวโน  มทีจ่ะท า 
พฤตกิรรมการท จริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรง่ใส การท  จร ิตในป ัจจ  บ ันม ีร ูปแบบทีซ่ ับซ  อนขึ้น 
โดยเฉพาะการท  จร ิตในเช ิงนโยบายท่ีท าให  การท  จร ิตกลายเป  นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร ่งใสท่ีม ีประสิทธิภาพ ดังนั้นจ ึงเป  นการยากที่จะเข  าไปตรวจสอบการท  จร ิตของ 
บ คคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาคร ัฐ ได  แก่ การจ ัดซื้อ/จ ัดจ  าง เป  นเรื่องของ 
การผูกขาด ดังนั้นจ ึงม ีความเกีย่วข  องเป  นห ่วงโซ ่ผลประโยชน ์ทางธ รก ิจ ในบางครั้งพบบร ิษ ัทม ีการให  ส ินบนแก่ 
เจ  าหน  าทีเ่พ่ือให  ตนเองได  ร ับส ิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาคร ัฐ ร ูปแบบของการผ ูกขาด ได  แก ่การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร างและโครงสร  างพ ื้นฐานภาครัฐ
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-๒- 
5) การได  ร ับค่าตอบแทนทีไ่ม่เหมาะสม รายได  ไม ่เพ ียงพอต ่อรายจ ่าย ความยากจนถ ือเป  น 

ป ัจจ ัยหนึ่งท่ีท าให  ข  าราชการม ีพฤต ิกรรมการท  จร ิต เพราะความต  องการท่ีจะม ีสภาพความเป  นอย ู่ท่ีด ีขึ้น ท าให  
เจ าหน  าทีต่ องแสวงหาช ่องทางเพ่ือเพ ิ่ม “รายได พ ิเศษ” ให กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจร ิยธรรม ค ณธรรม ในสม ัยโบราณ ความซื่อสัตย์ส  จร ิตเป  นค  ณธรรมที่ได  ร ับการ 
เน  นเป  นพิเศษถ ือว่าเป  นเครื่องว ัดความด ีของคนแต ่ในป ัจจ  บ ันพบว ่าคนม ีความละอายต ่อบาปและเกรงกล ัว 
บาปน  อยลง และม ีความเห  นแก ่ต ัวมากยิ่งขึ้น มองแต ่ประโยชน ์ส ่วนตนเป  นที่ต้ังมากกว ่าทีจ่ะย ึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมทีผ่ ิด ป ัจจ  บ ันค ่าน ิยมของส ังคมได  เปลี่ยนจากยกย ่องคนดี คนทีม่ ีความซื่อสัตย์ 
ส  จร ิตเป  นยกย ่องคนทีม่ ีเง ิน คนทีเ่ป  นเศรษฐ ี มหาเศรษฐ ี คนทีม่ ีต าแหน ่งหน  าทีก่ารงานส ูง ด  วยเหต  นี้ ผู  ทีม่ี 
ค ่าน ิยมท่ีผ ิดเห  นว ่าการท  จร ิตเป  นว ิถ ีชีวิตเป  นเรื่องปกต ิธรรมดา เห  นคนซ่ือเป  นคนเซ ่อ เห  นคนโกงเป  นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการท  จร ิตฉ  อราษฎร ์บ ังหลวง โดยไม ่ม ีความละอายต ่อบ  ญและบาป และไม ่เกรงกล ัวต ่อกฎหมายของ 
บ านเมอืง 

 

2. หลกัการและเหต  ผล 
 

รฐัธรรมนูญฉบับปัจจ บันบัญญัติให รัฐจะต องให ความเป็นอิสระ แก ่องคก์รปกครองส ่วนท องถิ่น 
โดยย ึดหล ักแห ่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ ์ของประชาชนในท องถิ่น และส ่งเสร ิมให  องค ์กรปกครอง 
ส ่วนท องถิ่นเป  นหน ่วยงานหล ักในการจ ัดท าบร ิการสาธารณะรวมทั้งม ีส ่วนร ่วมในการต ัดส ินใจแก  ไขป ัญหาใน 
ระด ับพ ื้นท่ีส ่วนการก าก ับด ูแลองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นจะท าได  เท ่าทีจ่ าเป็นตามกรอบทีก่ฎหมายก าหนด 
และต องเป็นไปเพ่ือค  มครองประโยชน์ของประชาชนในท องถิ่นหร ือประโยชนส์  ขของประเทศโดยรวม 

 

นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด  วยระเบ ียบบร ิการราชการแผ ่นด ินก าหนดให  การบร ิหารราชการ 
ซ่ึงรวมทั้งราชการบร ิหารส ่วนท องถ่ินต  องเป  นไปเพื่อประโยชน ์ส  ขของประชาชนตามหล ักการบร ิหารก ิจการ 
บ านเมอืงทีด่ีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อพ ิจารณาจากบทบ ัญญ ัต ิของร ัฐธรรมน ูญและกฎหมาย
ทีเ่ก ี่ยวข  องด ังกล ่าวจะเห  นได  ว ่าการ บร ิหารราชการแผ ่นด ินท่ีม ีองค ์กรปกครองท องถิ่น ซ่ึงเป  นองค ์กรหล ักใน
การจ ัดการบร ิการสาธารณะและแก  ไข ปัญหาในระด ับท องถิ่นย ังม ีป ัญหาหลายประการ ทีส่ าคัญค ือป ัญหาด  าน
การบร ิหารราชการขององค ์กรปกครอง ส ่วนท องถิ่นเอง และป ัญหาการก าก ับด ูแลโดยองค ์กรท่ีมี อ านาจหน  าที่ 
ตามกฎหมาย และด  วยเหต  ทีว่่านี้ ได  มี ส่วนท าให การบริหารราชการขององค์กรปกครองส ่วนท องถิ่น ส ่วนหนึ่ง
ไม ่เป  นไปเพ่ือก ่อให  เก ิดประโยชน ์ส  ขแก่ ประชาชนในท องถิ่นอย ่างแท  จร ิง คณะผู  บร ิหารหร ือพน ักงานองค ์กร
ปกครองส ่วนท องถิ่นบางส ่วนม ีพฤต ิการณ์ ส ่อไปในทางทีเ่อ ื้อประโยชน ์แก ่ตนเองหร ือพวกพ องโดยไม ่ชอบม ี
การกระท าในล ักษณะ ทีเ่ป  นการข ัดก ันแห ่งผลประโยชน์ ฝ่าฝ ืนหร ือไม่ปฏิบ ัติตามมาตรฐานจร ิยธรรม 

 

จากสภาพป ัญหาท่ีพบในองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นตามสื่อสิ่งพ ิมพ์หร ือสื่อประชาส ัมพ ันธ์ 
จะพบว ่าภาพลักษณ ์ขององค์กรปกครองส่วนท องถิ่นม ีการท จริตคอร์รัปชั่นเป็นจ านวนมาก และม ีแนวโน  มเพ ิ่มขึ้น 
อย่างตอ่เนื่อง ส่งผลให ประชาชนเกิดความไม่ไว  วางใจการบริหารงานของ องคก์รปกครองส่วนท องถิ่นตามมา 

 

 ป ัจจ  บ ันป ัญหาการท  จร ิตคอร ์ร ัปชั่นในประเทศไทยถ ือเป  นป ัญหาเรื้อร ังทีน่ ับวันยิ่งจะทวีความ
ร  นแรงและสล ับซ ับซ  อนมากยิ่งขึ้นและส ่งผลกระทบในวงกว างโดยเฉพาะอย ่างยิ่งต ่อความมัน่คงของชาติ        
เป  น ป ัญหาลำด ับต  นๆ ท่ีข ัดขวางการพ ัฒนาประเทศทั้งในด  านเศรษฐก ิจ ส ังคมและการเม ือง เนื่องจากเก ิดขึ้น
ท  กภาคสว่นในส ังคมไทย ไม ่ว ่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นม ักถ ูก
มองจากภายนอกส ังคมว่าเป  นองค ์กรทีเ่อ้ือต ่อการท  จร ิตคอร ์ร ัปชั่นและม ักจะปรากฏข ่าวการท  จร ิตตามสื่อ
และรายงานของทางราชการอยู ่เสมอซึ่งได  ส ่งผลสะเท ือนต ่อกระแสการกระจายอ านาจและความศร ัทธาต ่อ
ระบบการปกครองส ่วนท องถิ่นอย ่างยิ่งส ่งผลให  ภาพล ักษณ ์ของประเทศไทยเรื่องการท  จร ิตคอร ์ร ัปชั่น 
ม ีผลในเชิงลบ 
 
 - 
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สอดคล  องก ับการจ ัดอันด ับด ัชน ีชี้วัดภาพล ักษณ ์คอร ์ร ัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเป  น 
เครื่องม ือท่ีใช ประเม ินการท  จร ิตคอร ์ร ัปช ั่นทั่วโลกท่ีจ ัดโดยองค ์กรเพื่อความโปร ่งใสนานาชาติ (Transparency 
International –  IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู ่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก 
คะแนนเต  ม ๑00 โดยในปี 2558 อยู ่อันด ับที่ 76 จาก ๑68 ประเทศทัว่โลก และเป  นอ ันด ับที่ 3 ในประเทศ 
อาเซ ียนรองจากประเทศส ิงคโปร ์และประเทศมาเลเซ ีย และล ่าส  ดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยป ี 2559 ลดลง 

3 คะแนน จากปี 2558 ได ล าดับที่ ๑0๑ จาก ๑68 ประเทศ ซึ่ง สามารถสะท  อนให  เห  นว ่าประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับส ูง 

 

แม  ว่าในช่วงระยะที่ผ ่านมาประเทศไทยได  แสดงให  เห  นถ ึงความพยายามในการปราบปราม 
การปอ้งก ันการท จริต ไม่ว่าจะเป็น การเป  นประเทศภาค ีภายใต  อน  ส ัญญาสหประชาชาต ิว่าด  วยการต่อต  านการ 
ท  จร ิต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจ ัดต้ังองค ์กรตาม 
ร ัฐธรรมน ูญ โดยเฉพาะอย ่างยิ่งคณะกรรมการป  องก ันปราบปรามการท  จร ิตแห ่งชาต ิได  จ ัดท าย  ทธศาสตร ์ชาติ 
ว ่าด วยการป้องก ันและปราบปรามการท จริตมาแล ว 3 ฉบับ แต ่ป ัญหาการท  จร ิตในประเทศไทยไม ่ได  ม ีแนวโน  ม 
ที่ลดน อยถอยลง สาเหต  ทีท่ าให  การท  จร ิตเป  นป ัญหาทีส่ าคัญของส ังคมไทยประกอบด  วยป ัจจ ัยทางด  านพนฐาน 
โครงสร  างส ังคม ซ่ึงเป  นส ังคมท่ีตั้งอยู ่บนพืน้ฐานความสมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation) หร ืออีกน ัยหนึ่งค ือ 
พ ื้นฐานของส ังคมอ  ปถ ัมภ์ท่ีท าให  ส ังคมไทยย ึดต ิดก ับการช ่วยเหล ือเกื้อก ูลก ันโดยเฉพาะในหมู ่ญาต ิพ่ีน  องและ 
พวกพ  อง ยึดติดกับกระแสบร ิโภคนิยม ว ัตถ นิยม ติดความสบาย ยกย ่องคนที่ม ีเง ินและม ีอ านาจคนไทยบางส ่วน 
มองว่าการท  จร ิตคอร์รัปชั่นเป  นเรื่องปกต ิที่ยอมร ับได  ซึ่งน ับได  ว ่าเป  นป ัญหาที่ฝ ังรากล ึกในส ังคมไทยมาต้ังแต ่อด ีต 
หร ือกล ่าวได  ว่าเป  นส ่วนหนึ่งของค ่าน ิยมและว ัฒนธรรมไทยไปแล  วผนวกก ับป ัจจ ัยทางด  านการท างานทีไ่ม ่ได  
บ ูรณการความร ่วมม ือของท  กภาคส ่วนไว ด  วยก ัน จ ึงส ่งผลให  การท างานของกลไกหร ือความพยายามที่ได  กล ่าวมา 
ข างต นไม ่สามารถท าได อย่างเต มศ ักยภาพ ขาดความเข  มแข  ง 

 

ป ัจจ  บ ันย  ทธศาสตร ์ชาต ิว่าด  วยการป  องก ันและปราบปรามการท  จร ิตท่ีใช อยู ่เป  นฉบ ับที่ 3 
เริ่มจากป ีพ.ศ. 2560 จนถ ึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งม  ่งสู ่การเป  นประเทศที่ม ีมาตรฐานทางค  ณธรรมจร ิยธรรม เป  น 
สังคมม ิติใหม่ที่ประชาชนไม ่เพ ิกเฉยต่อการท จริตท กรูปแบบ โดยได รับความรว่มม ือจากฝ่ายการเม ือง หน ่วยงาน 
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพทิ ักษ ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให  ประเทศไทยม ีศ ักด์ิศรี 
และเก ียรต ิภูม ิในด  านความโปร ่งใสท ัดเท ียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิส ัยท ัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาต ิต  านท  จร ิต” ม ีเป  าหมายหล ักเพ่ือให  ประเทศไทยได  ร ับการประเม ินด ัชน ีการร ับร ู การท  จร ิต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม ่น  อยกว ่าร  อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการทีร่ะด ับคะแนนจะ 
ส ูงขึ้นได  นั้น การบร ิหารงานภาคร ัฐต  องม ีระด ับธรรมมาภิบาลท่ีส ูงขึ้น เจ  าหน  าท่ีของร ัฐและประ ชาชนต  องมี 
พฤต ิกรรมแตกต ่างจากทีเ่ป  นอยู ่ในป ัจจ  บ ัน ไม ่ใช ต าแหน่งหน  าทีใ่นทางท  จร ิตประพฤต ิม ิชอบ โดยได  ก าหนด 
ย ทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ย ทธศาสตร์ ดังนี้ 

ย ทธศาสตร์ที่ ๑ สร  างสังคมที่ไม่ทนต่อการท จริต 
ย ทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต านการท จริต 
ย ทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการท จริตเช ิงนโยบาย 
ย ทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องก ันการท จริตเช ิงร ก 
ย ทธศาสตร์ที่ 5 ปฏ ิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการท จริต 
ย ทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชน ีการร ับรู  การท  จริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 

ดังนั้น เพื่อให  การด าเนินการข ับเคลื่อนด  านการป  องก ันและปราบปรามการท  จร ิตบ ังเก ิดผล 
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป  นไปตามเจตนารมณ ์ของย  ทธศาสตร ์ว ่าด  วยการป  องก ันและปราบปรามการท  จร ิต 
ระยะ ที่ 3 (พ .ศ . 2560 - 2564) และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห าปี องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาตาลจ ึงได  ตระหน ักและให  ความส าคัญก ับการบร ิหารจ ัดการที่ม ีความ โปร ่งใส       
ส ร   า ง ค  ่า น  ิย ม  ว ัฒ น ธ ร ร ม ส   จ ร  ิต ใ ห   เ ก  ิด ใ น ส  ัง ค ม อ ย  ่า ง ยั่ ง ย  ืน จ  ึง ไ ด   ด า เ น ิน ก า ร จ  ัด ท า
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-๔- 
แผนปฏ ิบัติการป้องก ันการท จริตห าปี (พ.ศ.256๑ – 256๕) เพ่ือก าหนดแนวทางการข ับเคลื่อนด  านการ
ป  องก ัน และปราบปรามการท จริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นร ูปธรรมอย่างชัดเจน อ ันจะ
น าไปสู ่การ ปฏิบัติอย ่างม ีประสิทธิภาพ บรรล  ว ัตถ  ประสงค ์และเป  าหมายของการป  องก ันและปราบปรามการ
ท  จร ิตอย ่าง แท จริง 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลได  เล  งเห  นถ ึงความส าคัญและตระหน ักถ ึงป ัญหาการท  จร ิต
คอร์รัปชั่น ป ัญหาผลประโยชน ์ท ับซ  อน การพัฒนาค  ณธรรมสร  างความโปร ่งใสในการปฏิบัติราชการและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห าปีจ ึงได  จ ัดท าและปรับแผน แผนปฏ ิบัติการด านการป้องก ัน
การท จริตห าปี (พ .ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) เพื ่อเป  นแผนปฏิบัต ิการในการด าเน ินการ เรื ่องโปร ่งใสในการ
ด าเนินงานขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment- ITA) อ ันจะเป  นการ
เพ่ิมประส ิทธิภาพในองค ์กร ให  สามารถท างานด  วยความโปร ่งใส ตามหล ักน ิต ิธรรม หล ัก ค  ณธรรม โดย
ประชาชนม ีส ่วนร ่วม สามารถใช ทร ัพยากรอย ่างค   มค ่า และร ับผ ิดชอบ ตลอดจนสามารถ ตรวจสอบได  

 

ว ิสัยทัศน ์(Vision) 
“นาตาลเม  องน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม ก้าวน าการศ  กษา 

ก้าวหน ้าเศรษฐกิจ ท ุกชีว ิตมีความเขม้แข  ง” 
พันธก์จิ (Mission) 

 

๑. การปรับปร งและพัฒนาระบบโครงสร างพื้นฐาน 
2. ส ่งเสร ิมและขยายศ ักยภาพด านการจัดการศึกษา สาธารณส ข การส ังคมสงเคราะห์และ

การ พัฒนาค ณภาพช ีว ิต 
3. ฟ้ืนฟ ูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
4. ส ่งเสร ิมการอน รักษ์ศิลปว ัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทีดี่งาม 
5. พัฒนาการบริหารจัดการ โดยค านึงถ ึงส่วนร่วมของประชาชน 

 

3. ว ัตถ ประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑) เพื่อยกระด ับเจตจ านงทางการเม ืองในการต ่อต  านการท  จร ิตของผู  บร ิหารองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลนาตาล
 
 2) เพ่ือยกระด ับจิตส านึกร ับผ ิดชอบในผลประโยชน ์ของสาธารณะของข  าราชการฝ่าย

การเมืองข าราชการฝ่ายบร ิหาร บ คลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลรวมถ ึงประชาชนในพ ื้นที่ 
3) เพื่อให  การบร ิหารราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลเป  นไปตามหล ัก

บร ิหารก ิจการ บ านเมืองทีดี่ (Good Governance) 
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการม ีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

Audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถ ึงเคร ือข ่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
6) ข  าราชการทั้งฝ่ายการเม ืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลตลอดจน

ประชาชน มจีิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์ส จริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช ต าแหน่งหน  าที่ไปในทางทีม่ิชอบท กฝ่าย 
7) องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลม ีระบบการปฏิบัติงานทีส่ามารถป  องก ันป ัญหาเกี่ยวก ับ 

การท  จร ิตและประพฤต ิม ิชอบของราชการ และเจ  าที ่และสามารถจ ัดการก ับกรณ ีการท  จร ิตและประพฤต ิม ิ
ชอบอย ่าง รวดเร ว โปร่งใส มิให ข  าราชการอ ื่นใช  เป็นเยี่ยงอย่าง 

8) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค ์กรและภายนอกองค ์กรในการป  องก ัน และ 
ปราบปรามการท จริต ภาครัฐ



        แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของ อบต.นาตาล 

 

 

 

-๕- 
9) องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 

ควบค  ม และ ถ่วงด ลการใช  อ านาจให เหมาะสม 
๑0) องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล พัฒนาบ คลากรผู ปฏ ิบัติหน าทีใ่นการป้องกันและปราบปรามการ 

ท จริต 
๑๑) สน ับสน นให ภาคประชาชนเข ามาม ีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏ ิบัติหร ือบร ิหารราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
 

4. เปา้หมาย 
๑) ข าราชการฝ่ายการเมือง ข าราชการฝ่ายบร ิหาร บ คลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นาตาลรวมถ ึง ประชาชนในพ ื้นที่มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน  าทีร่าชการให  บ ังเก ิดประโยชน ์
ส  ขแก ่ประชาชน ท องถิ่น ปราศจากการก ่อให  เก ิดข  อสงส ัยในการประพฤต ิปฏิบัติตามมาตรการจร ิยธรรม 
การข ัดก ันแห ่ง ผลประโยชนแ์ละแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

2) เครื่องม ือ/มาตรการการปฏิบัติงานทีส่ามารถป  องก ันป ัญหาเกีย่วก ับการท  จร ิตและ 
ประพฤติ มิชอบของข าราชการ 

3) โครงการ/ก ิจกรรม/มาตรการทีส่น ับสน  นให  สาธารณะและภาคประชาชนเข  ามาม ีส ่วนร ่วม 
และตรวจสอบการปฏ ิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

4) กลไก มาตรการ รวมถ ึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏ ิบัติราชการของหน่วยงานต าบล 
ทีม่ีเข  มแข  งในการตรวจสอบ ควบค มและถ่วงด ลการใช  อ านาจอย่างเหมาะสม 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลม ีแผนงานท่ีม ีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ท  จร ิตและประพฤตมิ ิชอบ จนเป  นทีย่อมรับจากท  กภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
๑) ข าราชการฝ่ายการเมือง ข าราชการฝ่ายบร ิหาร บ  คลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นาตาลรวมถ ึงประชาชนในท องถิ่นม ีจิตส านึกร ักท องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซ่ึงการสร  างค ่าน ิยม และ
อ  ดมการณ ์ในการ ต ่อต  านการท  จร ิต (Anti-Corruption) จากการปล ูกฝ ังหล ักค  ณธรรม จร ิยธรรม หล ักธรรมมาภิ
บาล รวมถ ึงหล ัก เศรษฐกิจพอเพ ียงที่สามารถน ามาประย  กต์ใช  ในการท างานและชีว ิตประจ าวัน 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลสามารถบร ิหารราชการเป  นไปตามหล ักบร ิหารก ิจการ
บ  านเม ืองทีดี่ (Good Governance) มีความโปร ่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได  

3) ภาคประชาชนม ีส ่วนร ่วมต้ังแต ่ร ่วมค ิด ร ่วมท า ร ่วมต ัดส ินใจรวมถ ึงร ่วมตรวจสอบในฐานะ 
พลเมืองทีมี่จิตส านึกรักท องถิ่น อ ันจะน ามาซ่ึงการสร างเครือข ่ายภาคประชาชนทีมี่ความเข  มแข  งในการเฝ  าระวง 
การท จริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ ร วมถ ึงเคร ือข ่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรทีมี่ความเข มแข งในการเฝ้าระวัง
การท จริต 

5) องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลม ีแนวทางการบร ิหารราชการที่ม ีประสิทธิภาพ ลด
โอกาสในการกระท าการท  จร ิตและประพฤต ิม ิชอบจนเป  นท่ียอมร ับจากท  กภาค ส ่วนให  เป  นองค ์กรปกครอง
ส ่วนท องถิ่น ต นแบบ ด านการป้องก ันการท จริต อันจะส่งผลให ประชาชนในพนทีเ่ก ิดความภาคภูม ิใจและให  
ความร ่วมม ือก ันเป็นเครือข ่ายในการเฝ้าระวังการท จริตที่เข มแข งอย่างยั่งยืน



        แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของ อบต.นาตาล 

                                                                                                                 

 

 

-๖- 
 
 

          สว่นที ่ 2 แผนปฏิบตักิารป  องกนัการท จรติห าป ี     
(พ.ศ.256๑–256๕)ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาตาล 

 

 

๑. แผนปฏ ิบ ัต ิการป  องก ันการท  จร ิตห าป ี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ม ีรายละเอ ียดกรอบการจ ัดท า 
แผนปฏิบตั ิการป้องกันการท  จริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได ด ังนี้ 

 

 

แผนปฏบิ ัตกิารปอ้งก ันการทจุรติห้าป ี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

-๗- 

 

 

                         
หมายเหต   
               *หมายถึง ได ด าเนินการในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล ว 

 
  
 
 

          แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของ อบต.นาตาล 

 
      มติ ิ

 
ภารกจิตามมติ ิ

 
โครงการ/ 
กจิกรรม/มาตรการ 

ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
   มิติที่ ๑ 
๑.การสร้าง
สังคม ที่ไม่ทน
ต ่อการทุจร ิต 

 
๑.การสร้าง
จิตส าน กและ
ความ ตระหนัก
แก่ บุคลากรทั้ง 
ข้าราชการ 
การเม องฝ่าย 
บริหาร 
ข ้าราชการ 
การเม อง ฝ่าย
สภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ า 
ขององค์กร 
ปกครองส ่วน 
ท้องถิ่น 

 
๑) โครงการ 
บริหารงานตาม 
 หล ักธรรมมาภิบาล 

- - - - -  

๒) โครงการสม ุด 
ความดีพนักงานจ้าง 

- - - - -  

๓) โครงการส ่งเสรมิ 
คุณธรรมและ 
จร ิยธรรมในการ 
ป้องกันการทุจริต 

- - - - -  

๔) มาตรการ 
“ส ่งเสร ิมการ 
ปฏิบัต ิงานตาม 
ประมวลจร ิยธรรม 
ของ อบต .นาตาล 

- - - - -  

๕) มาตรการ 
“เสรมิสร ้างองค์ 
ความรู้ด ้านการ 
ต ่อต้านการทจุริต” 

- - - -   

๖) โครงการ 
เสร ิมสร ้างความ 
ซ ่อสัตย์ ส ุจริต และ 
ปลูกฝังทัศนคติ 
วัฒนธรรมที่ดใีน     
การต ่อต้านการ ทจุริต 

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ * 

๗) โครงการพัฒนาให้
ความรู้เร ่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
บุคลากรพนกังาน อบต. 
นาตาล 

- - - - -  



                                                                                                                 

 
 
 
 

-๘- 

 

 

หมายเหต   
               *หมายถึง ได ด าเนินการในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล ว 

  
                       แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของ อบต.นาตาล 

 
      มติ ิ

 
ภารกจิตามมติ ิ

 
โครงการ/ 
กจิกรรม/มาตรการ 

ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖๕ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
  (บาท) 

งบประมาณ 
  (บาท) 

 
๑.การสร้าง
สังคม ที่ไม่ทน
ต ่อการทุจร ิต 

 
๑.๑การสร้าง
จิตส าน กและ
ความ ตระหนัก
แก่ บุคลากรทั้ง 
ข้าราชการ 
การเม องฝ่าย 
บริหาร 
ข ้าราชการ 
การเม อง      
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ า 
ขององค์กร 
ปกครองส ่วน 
ท้องถิ่น 

 
๘) มาตรการ 

จัดท าคู่ม อการ 
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 

- - - - -  

๙)มาตรการ 
“ปลูกฝงัองค์ความรู้ 
ให ้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict 
of Interest” 

- - - - -  

๑.๒ การสร้าง 
จิตสาน กและ
ความ ตระหนัก
แก่ ประชาชน
ท ุกภาค ส ่วนใน
ท ้องถิ่น 

๑) โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ปลูกต ้นไม้เพ ่อเพ ิ่ม
พ ้นที ่ส ีเขียว ลด
ภาวะโลก ร ้อน     
ในพ น้ที่ต าบลนาตาล 

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ * 

๒) โครงการปล ูกผ ัก  
ริมรั้ว 

- - - - -  

๑.๓ การสร้าง 
จิตสำน กและ
ความ ตระหนัก
แก ่เด  ก และ
เยาวชน 

๑) โครงการอบรม
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียน 
 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ * 

๒) โครงการจดั
กิจกรรมวันเด ก
แห่งชาติ 

- - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ * 

ม ิตทิี ่๑ รวม ๑๓ โครงการ/
กจิกรรม/มาตรการ 

- - 1๖๐,๐๐๐ 1๖๐,๐๐๐ 1๖๐,๐๐๐  



                                                                                                    
 

 
 
 
 

-๙- 

 

 
 

 

 
มติ ิ

 
ภารกจิตามมติ ิ

 
โครงการ/ 

กจิกรรม/มาตรการ 

ป๒ี๕๖๑ ป๒ี๕๖๒ ป๒ี๕๖๓ ป๒ี๕๖๔ ป๒ี๕๖๕ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
   (บาท) 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   มติทิี่ ๒ 
๒.การบริหาร
ราชการเพ ่อ 
ป้องกันการ 
ทุจร ิต 

๒.๑ แสดง
เจตจ านงทาง 
การเม องในการ 
ต่อต้านการ
ทุจริต ของ
ผู้บริหาร 

๑) กิจกรรมประกาศ
เจตจำนง ต่อต้าน
การทจุริต ของ
ผ ู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - -  

๒.๒ มาตรการ 
สร้างความ
โปร ่งใส ในการ
ปฏ ิบัติ ราชการ 

๑) มาตรการการ 
สร้างความโปร ่งใส 
ในการบร ิหารงาน 
บุคคล 

- - - - -  

๒) มาตรการออก ค าสั่ง
มอบหมายของ นายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาตาล พนักงาน
และ หวัหน้าสว่น
ราชการ 

- - - - -  

๓) กิจกรรมสร้าง 
ความโปร ่งใสในการ 
พิจารณาเล ่อนขั้น 
เงินเด อน 

- - - - -  

๔) กิจกรรมควบคมุ 
การเบิกจ่ายเงินตาม 
ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 

- - - - -  

๕) การพฒันาแผน 
และกระบวนการ 
จัดหาพสัด ุ

- - - - -  

๖) สร้างความ 
โปร่งใสในการใช้ 
จ่ายเง ินงบประมาณ 

- - - - -  

๗) การเผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารด ้าน 
การจัดซ ้อ – จัดจ ้าง 

- - - - -  

๘) กิจกรรมการใช้ 
บัตรคิวในการตดิต่อ 
ราชการ 

- - - - -  

                   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของ อบต.นาตาล



 
 

-๑๑- 

 

 

หมายเหต   
               *หมายถึง ได ด าเนินการในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล ว 
 
 
 

               แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของ อบต.นาตาล 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/ 

กิจกรรม/มาตรการ 

ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓   ปี๒๕๖๔ ปี๒๕๖๕ หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
    (บาท) 

งบประมาณ 
    (บาท) 

๒.การบริหาร
ราชการเพ ่อ 
ป้องกันการ 
ทุจร ิต 

๒.๓ มาตรการ
การใช้ดลุยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ี ให้เป็นไป
ตาม หลักการ
บริหาร กิจการ
บ้านเม อง  
ที่ด ี

๑) โครงการลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ 
ปฏิบัต ิราชการ 

- 
 

- 
 

  
 

- - -  
 
 

๒) มาตรการการ 
มอบอำนาจอน ุมัติ 
อน ุญาต สั่งการ เพ ่อ 
ลดขั้นตอนการ 
ปฏิบัต ิราชการ 

- - - - -  

๓) มาตรการมอบ 
อ านาจของ นายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาตาล 

- - - - -  

๔) มอบอำนาจเจ้า 
พน ักงานท ้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ 

- - - - -  

๕) มาตรการการ 
ออกค าสั่ง มอบหมาย
ของ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล     
นาตาล พนกังานและ 
หัวหน้าสว่นราชการ 

- - - - -  

๒.๔ การเช ิดช ู
เกียรติแก่ 
หน่วยงาน/บุคคล 
ในการดำเนิน 
กิจการการ 
ประพฤติปฏบิัติ
ตน ให้เป็นท ี่
ประจักษ ์

๑) โครงการยกย ่อง 
เชิดช ูเกียรติ หน่วยงาน/
บุคคลที่ ประพฤติ
ปฏ ิบัติตน ให ้เป็นท ี่
ประจักษ ์

- - - - -  

๒) กิจกรรมยกย ่อง 
และเชิดช ูเกียรต ิแก่ 
บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรด ีเดน          
ผูท้ าคุณประโยชนหร อ 
เข้ารวมในกิจกรรม ของ 
อบต.นาตาล 

 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ * 



 
 

-๑๑- 

 

 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมติ ิ
 

โครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓   ปี๒๕๖๔   ปี๒๕๖๕ หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
    (บาท) 

งบประมาณ 
   (บาท) 

 

๒.การบริหาร
ราชการเพ ่อ 
ป้องกันการ 
ทุจร ิต 

๒.๔ การเช ิดช ู
เกียรติแก่ หนว่ยงาน/
บุคคล ในการดาเนิน 
กิจการการ ประพฤติ
ปฏบิัติตน ให้เป็นท ี่
ประจักษ ์

๓) กิจกรรมเช ิดช ู
เกียรติประชาชนผู้ 
ปฏิบัต ิตามปร ัชญา 
เศรษฐกิจพอเพยีง 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ * 

2.5
มาตรการ 

จัดการในกรณ ีได  
ทราบหรือร ับแจ ง 
หร ือตรวจสอบพบ 
การท จริต 

๑) มาตรการ 
“จัดท าข อตกลง
การ ปฏิบัต ิ
ราชการ” 

- - - - -  

2) กิจกรรม ให ความ
ร ่วมมือกับ หน่วย
ตรวจสอบที่ ได  
ดำเนินการตาม 
อ านาจหน าที่เพื่อ การ
ตรวจสอบ 
ควบค มดแูล การ 
ปฏิบัต ิราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาตาล 

- - - - -  

๓) มาตรการ“แต่งต้ัง 
ผู รับผ ิดชอบ เกี่ยวกับ
เร่ือง ร  องเร ียน” 

- - - - -  

๔) มาตรการ
“ด าเนินการเกี่ยว กับ
เร ่องร้องเร ียน กรณ ีม ี
บ ุคคลภาย นอกหร อ
ประชาชนกล ่าวหา
เจ ้าหน้าที่ ของ
หนว่ยงานวา่ ทุจริตและ
ปฏ ิบ ัติ ราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 

- - - - -  

มติทิี ่๒ รวม ๒๑ โครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

- - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  

 
หมายเหต   
               *หมายถึง ได ด าเนินการในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล ว 
 

 
 

 
                    แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของ อบต.นาตาล 

 



 

 
 
 

 

-๑๒- 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของ อบ.นาตาล 
 

 

 
      มติ ิ

 
ภารกจิตามมติ ิ

 
โครงการ/ 

กจิกรรม/มาตรการ 

ป๒ี๕๖๑ ป๒ี๕๖๒ ป๒ี๕๖๓  ป๒ี๕๖๔ ป๒ี๕๖๕  
หมาย      
  เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
    (บาท) 

งบประมาณ 
    (บาท) 

   มติทิี ่๓ 
๓. การ
ส่งเสริม 
บทบาทและ 
การม ีส่วนร ่วม 
ของภาค 
ประชาชน 

๓.๑ จ ัดให้มีและ 
เผยแพร่ขอ้ม ูล 
ข่าวสารใน
ช ่องทาง ท่ีเป็น
การอ านวย ความ
สะดวกแก่ 
ประชาชนไดมสี ่วน 
ร่วมตรวจสอบการ 
ปฏิบัต ิราชการ
ตาม อ านาจหน้าที่
ของ องค์กร
ปกครอง ส ่วน
ท ้องถิน่ได้ทุก 
ขั้นตอน 

๑) มาตรการ 
“ปรับปร ุงศูนย์ 
ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.นาตาลให ้มี 
ประส ิทธิภาพมาก 
ยิ่งข  ้น” 

- - -        -       -  

๒) กิจกรรม  
“ให ้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐” 

- - - - -  

๓) มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อม ูล 
ข่าวสารทีส่ำคญั 
และหลากหลาย” 

- - - - -  

๔) กิจกรรม “การ 
เผยแพร่ข้อม ูล 
ข่าวสารด ้านการเงิน 
การคล ัง พัสดุ และ 
ทรัพยส์ ินของ 
หน่วยงาน และการ 
รับเร ่องร ้องเรียน 
เกี่ยวกับการเงิน การ
คล ัง” 

- - - - -  

๕) มาตรการ “จัด 
ให ้มีช ่องทางที่ 
ประชาชนเข้าถ ง 
ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.นาตาล” 

- - - - -  

๖) โครงการส  ่อ 
ประชาสมพันธ์ 

- - - - -  



 

 
 
 

 

-๑๓- 
 

 
มติ ิ

 
ภารกจิตามมติ ิ

 
โครงการ/ 

กจิกรรม/มาตรการ 

ป๒ี๕๖๑ ป๒ี๕๖๒ ป๒ี๕๖๓   ป๒ี๕๖๔   ป๒ี๕๖๕ หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
   (บาท) 

งบประมาณ 
   (บาท) 
 

 

๓. การ
ส่งเสริม 
บทบาทและ 
การม ีส่วนร ่วม 
ของภาค 
ประชาชน 

๓.๒ การร ับฟ ัง
ความคิดเห น 
การรับและ
ตอบสนอง เร ่อง
ร้องเร ียน/ร้อง 
ทุกข์ของ
ประชาชน 

๑) โครงการจดั 
ประชาคมแผน
ช ุมชน 

- - - - -  

๒) โครงการการ 
ด าเนินงานศูนย์ร ับ 
เร ่องราวร ้องทกุข์ของ 
 อบต.นาตาล 

- - - - -  

๓)มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/ กระบวนการ
เร ่อง ร ้องเร ียน 

- - - - -  

๔) โครงการ 
อบต.นาตาล 
เคล  ่อนที ่

- - - - -  

๕) กิจกรรม 
รายงานผลการ 
ตรวจสอบ ข้อเท จจริง
ให้ผู้ร ้องเร ียน/ร ้องทุกข์ 
รับทราบ 

- - - - -  

๓.๓ การส ่งเสร ิม
ให้ ประชาชน มี
ส ่วนร่วมบรหิาร 
กิจการของ
องค์กร ปกครอง
ส ่วน ทอ้งถิ่น 

๑) มาตรการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการ 
สนับสนุนการจ ัดท า 
แผนพัฒนา  
อบต.นาตาล 

- - - - -  

๒) โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพ้ฒนา
และแผนพัฒนาต าบล
ห้าปี 

- - ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ * 

๓) มาตรการตรวจสอบ
โดย คณะกรรมการ 
ประเม ินผลการ ปฏิบัต ิ
ตาม หล ักเกณฑ ์และ 
วิธ ีการบร ิหาร กิจการ
บ้านเม องที่ดี ของ  
อบต.นาตาล 

- - - - -  

มติทิี ่๓ รวม ๑๔ โครงการ/ 
กิจกรรม/มาตรการ 

- - ๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐  

 

หมายเหต   
               *หมายถึง ได ด าเนินการในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล ว 
 

แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของ อบต.นาตาล 



 

 
 
 

 

 
-๑๔- 

 

 
มติ ิ

 
ภารกจิตามมติ ิ

 
โครงการ/ 

กจิกรรม/มาตรการ 

ป๒ี๕๖๑ ป๒ี๕๖๒ ป๒ี๕๖๓    ป๒ี๕๖๔  ป๒ี๕๖๕ หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
    (บาท) 

งบประมาณ 
   (บาท) 
 

 

  มติทิี ่๔ 
๔. การ
เสร ิมสร ้าง
และ 
ปร ับปร ุง
กลไก ใน
การ 
ตรวจสอบ
การ ปฏิบัติ
ราชการ 
ขององค ์กร 
ปกครอง
ส่วน 
ท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจ ัด
วาง 
ระบบและ
รายงาน การ
ควบคมุภายใน 
ตามที่ 
คณะกรรมการ 
ตรวจเงนิ
แผ่นดิน ก าหนด 

๑) โครงการจัดท า 
แผนการตรวจสอบ 
ภายในประจ าปี  

- - - - -  

๒) โครงการจัดท า 
รายงานการควบค ุม 
ภายใน 

- - - - -  

๓) กิจกรรมต ิดตาม 
ประเม ินผลการ 
ควบคุมภายใน 

- - - - -  

๔.๒การ
สนับสนุน ให้
ภาคประชาชนมี
ส ่วนร่วม
ตรวจสอบ การ
ปฏ ิบัต ิหร  อการ 
บริหารราชการ 
ตามช ่องทางที่ 
สามารถ
ด าเนินการ ได ้

๑) มาตรการ ส ่งเสริม
ให้ ประชาชนมีส ่วน
ร ่วม ตรวจสอบ ก ากับ
ดูแลการ 
บริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกบัการบรรจุ 
แต่งต้ัง การโอน ย้าย 

- - - - -  

๒) กิจกรรมการ 
รายงานผลการใช้ 
จ่ายเง ินให้ ประชาชน
ได้ร ับ ทราบ 

- - - - -  

๓) กิจกรรมการม ี
ส ่วนร่วมของ 
ประชาชนในการ 
ตรวจสอบการร ับ การ
จ ่าย และการใช้ 
ประโยชน์ทรัพย ์ส ิน 
ของอบต.นาตาล 

- - - - -  

๔) กิจกรรมการ 
จัดหา คณะกรรมการ 
จัดซ ้อจัดจ ้างจาก 
ตัวแทนหมูบ่้าน/ 
ช ุมชน 

- - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของ อบต.นาตาล



 

         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 
 
 

        

-๑๕- 
 

 
มติ ิ

 
ภารกจิตามมติ ิ

 
โครงการ/ 
กจิกรรม/
มาตรการ 

ป๒ี๕๖๑ ป๒ี๕๖๒ ป๒ี๕๖๓ ป๒ี๕๖๔ ป๒ี๕๖๕ หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
   (บาท) 

งบประมาณ 
   (บาท) 
 

 

๔. การ
เสร ิมสร ้าง
และ 
ปร ับปร ุง
กลไก ใน
การ 
ตรวจสอบ
การ ปฏิบัติ
ราชการ 
ขององค ์กร 
ปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น 

๔.๒ การสนับสนุน 
ให้ภาคประชาชนมี 
ส ่วนร่วมตรวจสอบ 
การปฏ ิบัต ิหร  อการ 
บริหารราชการ ตาม
ช ่องทางที่ สามารถ
ดำเนินการ ได ้

๕) โครงการ 
ให้ความรูก้รรมการ 
ตรวจการจ้าง 

- - -        -       -  

๔.๓ การส ่งเสร ิม 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของ 
อบต.นาตาล 

๑) โครงการอบรม 
ความร ู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายทอ้งถิน่ 
 ให้ผู้บร ิหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

- - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐ * 

๒) กิจกรรมการส ่งเสริม
และพัฒนา ศักยภาพ
สมาชกิ สภาทอ้งถิ่น
และผู้บริหารทอ้งถิ่น 

- - - - -  

๓) กิจกรรมสงเสรมิ 
สมาชิกสภาทอ้งถิน่ ให ้
มีบทบาทในการ 
ตรวจสอบการ 
ปฏิบัต ิงานของฝ่าย 
บริหาร 

- - - - -  

๔.๔ เสร ิมพลังการ 
มสี ่วนร่วมของ 
ช ุมชน 
(Community) 
และบูรณการทุก 
ภาคส ่วนเพ ่อ 

ต่อต้านการทุจรติ 

๑) โครงการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์
ป้องกันการทุจริต 
 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐        ** 

๓) มาตรการการ
ส ่งเสริมและพัฒนา 
เคร  อข ่ายด ้านการ
ป้องกันการทุจริต 

- - - - -  

มติทิี ่ ๔ รวม ๑๓ โครงการ/ 
กิจกรรม/
มาตรการ 

- - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  

มติทิี ่๑ ถ ง 
มติทิี ่๔ 

รวม ๖๑ โครงการ/ 
กิจกรรม/
มาตรการ 

- - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐  

 
หมายเหต   
               ** หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ 
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-๑๖- 
 
 

สว่นที ่3 รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบตักิาร 
ปอ้งก ันการท จรติห าป(ีพ.ศ.256๑ – 256๕)ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาตาล 

 
 

ม ิติที ่๑ การสร  างสังคมที่ไม ่ทนต ่อการท จรติ 
๑.๑ การสร  างจติสำน ึกและความตระหนักแก ่บ คลากรทัง้ข  าราชการการเม ืองฝา่ยบรหิาร 
ข าราชการการเม ืองฝ่ายสภาท องถิน่ และฝา่ยประจ าขององค ์กรปกครองสว่นท องถิน่ 
๑.๑.๑ สร างจติส านกึและความตระหนกัในการปฏบิัตริาชการตามอ านาจหน  าทีใ่ห  บงัเกิดประโยชน ์
ส ขแก ่ประชาชนในท องถิน่ 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการบรหิารงานตามหลักธรรมมาภบิาล 

 

2. หลักการและเหต ผล 
หล ักธรรมมาภิบาล หร ือ การบร ิหารจ ัดการที่ดี (Good Governance) เป  นหล ักส าคัญในการ 

บร ิหารและการปฏ ิบ ัต ิงานจะต  องม ีความส  จร ิต โปร ่งใส และสามารถตรวจสอบได  รวมทั้งเป  นการเสร ิมสร  าง 
จิตส านึกในการท างานและความร ับผ ิดชอบต ่อหน  าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ย ังต  องม ีการส ่งเสร ิมค  ณธรรมและ 
จร ิยธรรมเพ่ือให  สามารถปฏิบ ัต ิงานร ่วมก ันได  อย ่างม ีประสิทธิภาพ และน าไปสู ่การพัฒนาองค ์กรอย ่างต ่อเนื่อง 
อ ีกทั้งสามารถแก่ป ัญหาความข ัดแย  งภายในองค ์กรได  อีกด  วย จากสภาพป ัญหาการท  จร ิตคอร์รัปชั่นทีเ่ป  นป ัญหา 
เรื้อร ังที่ม ีส ่วนบัน่ทอนความเจร ิญของประเทศไทยมานาน จ ึงจ าเป็นอย ่างยิ่งทีจ่ะต  องม ีการป  องก ันและแก  ไข 
ป ัญหาการท  จร ิตคอร์รัปชั่นอย ่างจร ิงจ ัง ในสถานการณ ์วิกฤต ิป ัญหาการท  จร ิตคอร์รัปชั่นในส ังคมไทยด ังกล ่าว 
ท  ก ภาคส ่วนในส ังคมไทยต ่างเห  นพ องตรงก ันว ่าการทีจ่ะท าให  ป ัญหาการคอร์รัปชั่นลดน  อยลงและหมดไปได  ใน
ที่ส  ดนั้น ต องน าหล ักธรรมมาภิบาลไปปร ับใช ก ับท  กภาคส ่วนไม ่ว ่าจะเป  นภาคส ่วนการเม ือง ภาคราชการ ภาค
ธ รก ิจ เอกชนตลอดจนภาคประชาส ังคมอย ่างเข  มงวดจร ิงจ ัง พร  อมทั้งสร  างท ัศนคต ิใหม ่ปล ูกจิตส านึกของคน
ไทยร ่วม ต านภ ัยการท จริต ควบค ู่กับการเปล ี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอ ื้อหรือสนับสน  นการท  จร ิต
คอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการน าหล ักธรรมมาภิบาลซึ่งประกอบด  วย ความชอบธรรม ความโปร ่งใส ความ
ร ับผ ิดชอบและการ ตรวจสอบได  ความมีประส ิทธิภาพและประส ิทธิผลและการม ีส ่วนร ่วมของประชาชนไปเป  น
แนวทางในการ บร ิหารจ ัดการนั้น ปรากฏอยู ่ในบทบ ัญญ ัต ิของกฎหมายร ัฐธรรมน ูญแห ่งราชอาณาจ ักรไทย
ฉบ ับป ัจจ  บ ัน ซ่ึงได  วางกรอบการน าหล ักธรรมมาภิบาลไปเป  นแนวทางการปฏิร ูปการบร ิหารการปกครอง
ของหน่วยงานองค ์กร ต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป  นการส ่งสัญญาณเช ิงบวกให  เห  นว่าประเทศไทยม ีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ด ีขึ้นแล  ว แต ่อย ่างไรก  ตาม ส าหรับกรอบการน าหล ักธรรมมาภิบาลไปเป  นแนวทางการ
ปฏิร ูปการบร ิหารการ ปกครองของหน ่วยงานหร ือองค ์กรภาคร ัฐนั้น ป ัจจ  บ ันย ังคงอยู ่บนความหลากหลายใน
องค ์ประกอบหล ักของ ธรรมมาภิบาลซ่ึงประกอบด  วยหล ักความชอบธรรม (Legitimacy) หล ักความโปร ่งใส 
(Transparency) หล ัก ความรับผ ิดชอบและการตรวจสอบได  (Accountability) หล ักความม ีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหล ักการมี ส ่วนร ่วม (Participation) ดังนั้น การพ ิจารณาค ัดเล ือกน าองค ์ประกอบหล ักของ
ธรรมมาภิบาลเหล ่านั้นมาใช  เป  นเคร ่ืองม ือกลไกในการสร  างมาตรฐานด  านความโปร ่งใสสำหร ับหน ่วยงาน หร ือ
องค ์กรใดๆ จะต  องค าน ึงถ ึง กรอบเป้าหมาย ว ัตถ ประสงค ์แนวทาง หรือว ิธ ีการด าเนินงานที่หน ่วยงานองค ์กร
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร  างระบบ บร ิหารก ิจการบ  านเม ืองและส ังคมที่ด ีได  ต ่อไป ดังนั้น  เพ่ือประโยชน ์ในการ
บร ิหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหล ักธรรมมาภิบาลขึ้น
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3. ว ัตถ ประสงค ์

 
-๑๗- 

๑. เพ่ือให ผู  บร ิหารท องถิ่น บ คลากรขององค์กรมีความร ู ความเข าใจในเรื่องหล ักธรรมมาภิบาล
ค ณธรรม และจริยธรรม 

2. เพ่ือให  ผู  บริหารท องถิ่น บ คลากรมีความร ู ความเข  าใจและให  ความส าคัญกับการป  องกัน 
และปราบปรามการท จริตประพฤติม ิชอบ (Anti-Corruption) 

3. เพ่ือให ผู  บริหารท องถิ่น บ คลากรมคีวามร ู ความเข  าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพ ียงและสามารถน าไปประย กต ์ใช  ในการท างานและการด าเนินช ีว ิตได  

4. เพ่ือให  ผู  บริหารท องถิ่น บ คลากรสามารถน าองค ์ความรู ต ่างๆ ไปประย กต์ใช  ในการท างาน 
ให กับองค์กรได  อย่างมีประสิทธ ิภาพ 

 

4. เปา้หมาย 
ผู  บริหารท องถิ่น สมาช ิกสภาท องถิ่น พนักงานส ่วนต าบลและพนักงานจ  าง 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
๑. จัดท าโครงการเพ่ือขออน  ม ัติจากผู  บริหารท องถิ่น 
2. มอบงานให  กับผู รับผ ิดชอบโครงการ และผู ทีเ่กี่ยวข  อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหน ่วยงานทีเ่ก ี่ยวข  อง  
4. จัดท าก าหนดการและหวัข  อการจัดท าโครงการ 
5. สร  ปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให  ผู  บริหารท องถิ่นทราบ

 

7. ระยะเวลาการด าเนนิงาน 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณทีใ่ช ในการด าเนนิการ 
ไม่ใช งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตัวช ี้ว ัด/ผลลัพธ์ 
๑. ผู  บริหารท องถิ่น บ คลากรขององค ์กรม ีความร ู ความเข าใจในเรื่องหลักธรรมมาภิบาล 

ค ณธรรม และจริยธรรม 
2. ผู  บริหารท องถิ่น บ คลากรมีความร ู ความเข าใจและให ความส าคัญกับการป  องก ันและ 

ปราบปรามการท จริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) 
3. ผู  บริหารท องถิ่น บ คลากรมีความร ู ความเข าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพ ียง และสามารถน าไปประย กต ์ใช  ในการท างานและการด าเนินช ีว ิตได  
4. ผู  บริหารท องถิน่ บ คลากรสามารถน าองค ์ความรู ต่างๆ ไปประย กต ์ใช  ในการท างานให  

ประสิทธิภาพ
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-๑๘- 
 

โครงการที ่๒ 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการสม  ดความด ีพนักงานจ  าง 

 

2. หลักการและเหต ผล 
การบ ันท ึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบ  คลากรในองค ์กร เป  นการสร  างระเบ ียบว ินัย 

ในการปฏ ิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบ ันทึกว ่าได ท าอะไรบ  าง จะเป  นการทบทวนและสามารถย  อนกล ับ 
มาเพ่ือพิจารณาปร ับปร  งการท างานในแต ่ละก ิจกรรมได  รวมถ ึงห ัวหน  าผู  บ ังค ับบ ัญชา สามารถใช เป  นหล ักฐาน 
ในการอ างอิงทีใ่ช ในการประเม ินผลงาน ย ังส ่งผลให  การประเม ินเป  นทีย่อมร ับ ภารก ิจทีไ่ด  ร ับมอบหมายได  
ปฏ ิบัติงานด วยความสำเร จ ความซื่อสัตย์ ส  จร ิต ล  ล ่วงหร ือไม ่อย ่างไร และห ัวหน  างานสามารถวางแผนต ่อไปได  
ประเม ินท ักษะและผลการปฏิบัติงานของพน ักงานจ  างได  ซ่ึงจะส ่งผลให  เห  นว่าค ่าของคนอยู ่ทีผ่ลของงาน หร ือ 
อาจจะม ีผ ู ร ่วมงานอ่ืนมาอ ่านแล  วม ีกรณ ีศ ึกษาจากป ัญหาท่ีเก ิดขึ้นคล  ายก ัน ท าให  ทราบถ ึงวิธ ีการแก  ไข เก ิดการ 
แลกเปลี่ยนความรู ซึ่งก ันและก ันในองค์กร 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เห  นความส าคัญของการบ ันท ึกประจ าว ันด ังกล่าว  จ ึงได  
จ ัดท าสม  ดความด ีพน ักงานจ  างโดยให  พน ักงานจ  างม ีการบ ันท ึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป  นเครื่องม ือ
ในการ ควบค มดูแลการปฏิบ ัติงานด  วยความรับผ ิดชอบ ซึ่งเป็นงานทีไ่ด รับมอบหมาย และเก ิดประโยชน ์แก ่
องค ์กร เป  นการสร  างระเบียบว ินัย ส ่งเสร ิมการสร  างจิตส านึกท่ีดีในการปฏ ิบัติงาน ด วยความซื่อสัตย์ ส จริต 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพื่อเป็นช่องทางในการส ื่อสารระหว่างหัวหน  างาน พนักงานและพน ักงานจ าง 
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน ์ในการติดตามงานที่พน ักงานจ  างได ปฏ ิบัติ 
3.3 เพื่อเป็นการสร  างจิตส านึกในการปฏ ิบัติงานด  านความร ับผ ิดชอบ ซ่ือตรงซื่อสัตย์ ส จร ิต 

ต่องานทีไ่ด รับมอบหมาย 
 

4. เปา้หมาย
 
 
 

5. ระยะเวลา 
 
 
 

6. ว ิธดี าเนินการ 

พนักงานจ างองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
 
 
 

๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 
 
 
 

6.๑ ก าหนดให  พนักงานและล ูกจ างท  กคนเขียนสม ดการบ  าน โดยบันทึกผลการปฏิบ ัติงาน
ประจ าท กว ันและส ่งให หัวหน  าส ่วนราชการท กว ันจันทร์ 

6.2 รวบรวมเป็นข อมูลสำหร ับผู บริหารให  พ ิจารณาผลการปฏ ิบัติงานพนักงานประจ าปี 
7. งบประมาณ  

 

ไม ่ใช  งบประมาณ
 

8. สถานทีด่ าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

9. ผู รบัผิดชอบ  
                   งานบริหารงานทั่วไป )นักทรัพยากรบ คคล( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
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-๑๙- 
 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑0.๑ มีการส ื่อสารระหว่างผู บังคับบัญชาและพน ักงานจ างส ่งเสร ิมให ปฏ ิบัติงานเป  นไปตาม

เป้าหมาย  
 

๑0.2 มีการติดตามผลงานท าให  สามารถทราบผลการท างานเมือ่เกิดป ัญหาสามารถแก ไขได  
๑0.3 พนักงานจ  างท างานด  วยความซื่อสัตย์ ส จริตเกิดความรับผิดชอบในหน  าทีไ่ด รับ

มอบหมายตามก าหนด
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-๒๐- 
 

โครงการที ่๓ 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการส ่งเสรมิค ณธรรมและจรยิธรรมในการป  องกนัการท จร ิต 

 

2. หลักการและเหต ผล 
บ  คลากรหร ือทร ัพยากรบ  คคลในองค ์กรเป  นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและข ับเคลื่อน 

องค ์กรไปสู ่ความส าเร  จทั้งด  านค  ณภาพ ประส ิทธิภาพและประส ิทธิผล องค ์กรนั้นๆ ย ่อมประสบความส าเร  จ มี 
ความเจร ิญก  าวหน  าต ่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู ่ก ับบ  คลากรที่ม ีค  ณภาพส ูง ม ีความร ู ความสามารถ ม ีท ักษะต ่างๆ ในการ 
ปฏิบ ัต ิงาน ม ีประสบการณ ์ม ีความร ู และเข  าใจงานเป  นอย ่างด ีเมือ่ได  ร ับบทบาทให  กระท าหน  าทีใ่ดๆ แล  วย ่อม 
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได  อย ่างถ ูกต  องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงก ันข  ามหากบ  คลากรในองค ์กรด  อย 
ความสามารถ ไร  อ  ดมการณ์ ไม ่ม ีท ักษะหร ือประสบการณ ์ทีจ่ าเป็นในการท างาน ย ่อมท าให  องค ์กรนั้นๆ ด  อย 
พ ัฒนาหรือเจริญ ก าวหน  าได  อย ่างล ่าช  า นอกจากบ  คลากรที่ม ีความรู  ความสามารถ ม ีท ักษะและประสบการณ์ 
การท างานส ูงและย ่อมม ีค  ณธรรมจร ิยธรรมในการป  องก ันการท  จร ิต ม ีจรรยาบรรณ ค ่าน ิยม บ  คล ิกภาพหร ือ 
ค  ณล ักษณะอ ันพึงประสงค์เป  นต ัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน ่งหน  าทีแ่ละบทบาทแห ่งตนเอง 
บ  คลากรทีป่ฏิบ ัต ิหน  าทีโ่ดยยึดมั่นในหล ักธรรมจร ิยธรรมม ีจิตส านึกท่ีดีม ีความซื่อสัตย์ส  จร ิต ม ีความ รับผ ิดชอบ 
ตั้งใจท างานด  วยความท ่มเท เสียสละ มีความเมตตากร  ณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ต ่องาน ต ่อหน ่วยงานต ่อเพ่ือนร ่วมงาน
และผู  มาขอร ับบร ิการหร ือร ักษาผลประโยชน ์ของประชาชนและประเทศชาต ิแล  ว ย ่อมน าพา องค ์กรหร ือ
หน ่วยงานม  ่งไปสู ่ความเจร ิญก  าวหน  ามากยิ่งขึ้นม ีความโปร ่งใสม ีการป  องก ันการท  จร ิตและ สามารถตรวจสอบ
ได ตามหลักการแห่งธรรมมาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจ ึงได  จ ัดโครงการส ่งเสร ิมค  ณธรรมและจร ิยธรรมในการ
ป  องก ันการท  จร ิตขึ้นเพ่ือเป  นการส ่งเสร ิมและสน ับสน  นให  บ  คลากรภายในประกอบด  วยคณะผู  บร ิหาร สมาช ิก
สภาฯข าราชการและพนักงานจ  างตลอดท้ังประชาชนทัว่ไปให  ม ีความรู ความเข  าใจในหล ักธรรมทาง
พระพ  ทธศาสนาสามารถน ามาประย  กต ์ใช ในการปฏิบัติงานให  ห ่างไกลจากการท  จร ิตและการด าเนิน
ชีว ิตประจำวันได  อย ่าง ปกต ิส  ข ร ู จ ักความพอด ีม ีความพอเพียง ปฏิบ ัต ิตามระเบ ียบกฎหมายและข  อบ ังค ับ ม ี 
เจตคต ิที่ดี ม ีจรรยาบรรณ วิชาช ีพตนเอง ต ่อการท างาน ต ่อเพ่ือนร ่วมงาน ต ่อผู  มาขอร ับบร ิการ  

  ต ่อผ ู บ ังค ับบ ัญชาและต ่อประเทศชาติ บ านเมืองต่อไป 
 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือให บ คลากรมคีวามรู  ความเข าใจในหล ักธรรมทางพระพ  ทธศาสนา 
3.2 เพ่ือให บ คลากรสามารถน าหล ักธรรมทางพระพ  ทธศาสนามาประย กต ์ใช  ในการปฏิบัติงาน 

และการด าเนินช ีว ิตได  อย ่างถ ูกต  อง 
3.3 เพ่ือปร ับเปลี่ยนท ัศนคติ ค ่าน ิยมและเจตคต ิของบ  คลากรต ่อองค ์กร ต ่อการท างาน ต ่อ 

เพ่ือนร ่วมงาน ต่อผู  มาขอรับบร ิการและต ่อผู  บังคับบัญชาให  ดียิ่งขึ้น 
3.4 เพ่ือให สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีค ณธรรม จร ิยธรรม ม ีความ 

ซื่อสัตย์ ส จริต ให แก่บ คลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
 

4. กล ม่เป้าหมาย 
คณะผู  บริหาร สมาช ิกสภาฯ ข าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
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-๒๑- 
 

6. ระยะเวลาด าเนนิการ 
จัดปฏ ิบัติธรรม (สวดมนต)์ เป็นระยะเวลา ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 

256๕) 
 

7. กิจกรรมและว ิธ ีการด าเนนิการ 
7.๑ ติดต่อประสานและขอความร ่วมม ือไปยังว ัด (สถานทีป่ฏ ิบัติธรรม/ว ิป ัสสนากรรมฐาน) 
7.2 ช ี้แจงรายละเอ ียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
7.3 จัดท ารายละเอ ียดโครงการฯ ก าหนดการและหล ักสูตรการจัดการอบรมฯ 
7.4 เสนอรายละเอ ียดโครงการ ก าหนดการและหล ักสูตร เพ่ือพ ิจารณาปรับปร งและแก  ไขให  

ถูกต  องและเกิดความเหมาะสม 
7.5 ประชาสัมพันธ์ให ประชาชนทั่วไปทีส่นใจเข  าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
7.6 ว ัดและประเมินผลโครงการฯ 

8. งบประมาณ  
 

ไม ่ใช  งบประมาณ
 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ผลที่คาดวา่จะไดรบั 
๑0.๑ บ คลากรและประชาชนมีความรู  ความเข  าใจในหล ักธรรมทางพระพ  ทธศาสนาอย ่าง

แท จริง  
 

๑0.2 บ คลากรและประชาชนสามารถน าหล ักธรรมทางพระพ  ทธศาสนามาใช  ในการ
ปฏ ิบัติงานและการด าเนินช ีว ิตได  อย ่างแท จริง 

๑0.3 ปล ูกจิตส านึกให บ  คลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์ส จริต และเจต 
คติต ่อองค ์กรต ่อการท างาน ต่อเพ่ือนร ่วมงานต ่อผู  มาขอรบับริการและต ่อผู  บังค ับบัญชาที่ดี
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-๒๒- 
 
 

๑.๑.2 สร างจิตส านึกและความตระหนกัในการประพฤตติามประมวลจร ิยธรรม 
โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ “ส่งเสรมิการปฏ ิบตั ิงานตามประมวลจรยิธรรมขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
นาตาล” 

 

2. หลักการและเหต ผล 
ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลได  ประกาศใช ประมวลจร ิยธรรมขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลนาตาลโดยก าหนดกลไกและระบบในการบ ังค ับใช อย ่างม ีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  การฝ่าฝ ืนหร ือไม ่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทาง จร ิยธรรมด ังกล ่าว ให  ถ ือว ่าเป  นการกระท าผ ิดทางวิน ัย ซึ่งม ีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร  ายแรง แห่งการกระท า ประกอบกับได  มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดสกลนคร เรื่อง หล ักเกณฑ ์และ เงื่อนไขเกี ่ยวก ับจร ิยธรรมของพนักงาน  ล ูกจ  างประจ า  
และพน ักงานจ  างก าหนดให  พนักงาน  ลูกจ างประจ า  และพน ักงานจ  างของหน่วยงาน ม ีหน  าทีด่ าเนินการให  
เป  นไปตามกฎหมายเพ่ือร ักษาประโยชน์ ส ่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให  บร ิการแก ่
ประชาชนตามหล ักธรรมมาภิบาล โดยจะต  อง ยึดมั่นในค ่านิยมหล ักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได แก ่ ยึด
มั่นในค  ณธรรมและจร ิยธรรม, ม ีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ ส จริต และรับผิดชอบ,ย ึดถ ือประโยชน ์ของประเทศชาต ิ
เหน ือกว ่าประโยชน ์ส ่วนตน และไม ่ม ีประโยชน์ ท ับซ  อน,ย ืนหย ัดท าในสิ ่งที่ถ ูกต  อง เป  นธรรม และถ ูกกฎหมาย, 
ให  บร ิการแก ่ประชาชนด  วยความรวดเร  วมีอ ัธยาศ ัย และไม ่เล ือกปฏิบัติ, ให  ข  อม ูลข ่าวสารแก ่ประชาชนอย ่าง
ครบถ  วน ถ ูกต  อง และไม ่บ ิดเบ ือน ข  อเท  จจร ิง,ม  ่งผลส ัมฤทธิ์ของงาน ร ักษามาตรฐานม ีค  ณภาพโปร ่งใส และ
ตรวจสอบได  , ยึดมั่นในระบอบ ประชาธิปไตยอันม ีพระมหากษ ัตร ิย ์ทรงเป  นประม  ข และยึดมั่นในหล ักจรรยา
ว ิชาช ีพขององค ์กร  นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได  ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจร ิยธรรม
ข  าราชการพลเร ือนกรณ ีการเร ี่ยไร และกรณ ีการให  หร ือร ับของขว ัญหร ือประโยชน ์อ ันใด โดยม ีว ัตถ  ประสงค ์เพ่ือ
ก าหนดให  ข  าราชการต  องละเว น จากการแสวงหาประโยชน ์ที่ม ิชอบ โดยอาศ ัยต าแหน่งหน  าทีแ่ละไม ่กระท า
การอันเป  นการข ัดก ันระหว่าง ประโยชน ์ส ่วนตนและประโยชน ์ส ่วนรวม ตามน ัยหน ังส ือส านักงาน ก.พ. ที ่รน ๑
0๑3.7/ว ๑๑ ลงวันที่ 25 ธ ันวาคม 2557   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ควรน าแนวทางการด าเนินการ
ด ังกล ่าวมาปร ับใช เป  นแนวทางในการ ถือปฏ ิบัติโดยอน โลม 

ดังนั้น เพ่ือให  เก ิดความโปร ่งใสในการปฏิบัติงานและเป  นทีเ่ช ื่อถ ือไว วางใจของประชาชน 
ต าบลนาตาลได  จ ัดท ามาตรการ“ส ่งเสร ิมการปฏิบัติงานตามประมวลจร ิยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาตาล”ขึ้นเพ่ือให  บ  คลากรทั้งฝ่ายการเม ืองและฝ่ายประจ าท  กระด ับน าไปใช ในการปฏิบัติหน  าทีด่  วยความ 
ซื่อสัตย์ ส  จร ิต ม ีค  ณธรรม จร ิยธรรม ไม ่กระท าการอ ันเป  นการข ัดก ันแห ่งผลประโยชน ์หร ือการม ีผลประโยชน์ 
ทับซ  อน 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพื่อเป็นเครื่องม ือก ากับความประพฤติของข าราชการท่ีสร างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน 

การปฏิบ ัติงานทีช่ัดเจนและเป  นสากล 
3.2 เพื่อย ึดถ ือเป  นหล ักการและแนวทางการปฏ ิบัติงานอย ่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร 

และระดับบ  คคลและเป  นเครื่องม ือการตรวจสอบการท างานด  านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
เพ่ือให การ ด าเนินงานเป  นไปตามหลักค  ณธรรม จริยธรรม มีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล 

3.3 เพื่อท าให  เกิดรูปแบบองค์กรอ ันเป  นท่ียอมรับ เพ ิ่มความน ่าเช ื่อถ ือ เกิดความม ั่นใจแก่ 
ผู  รับบร ิการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู มีส่วนได เสีย 
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-๒๓- 
 

3.4 เพื่อให เกิดพ ันธะผูกพ ันระหว่างองค์กรและข าราชการในท กระด ับ โดยให  ฝ่ายบริหารใช  
อ านาจในขอบเขต สร างระบบความรับผ ิดชอบของข  าราชการต่อตนเอง ต่อองค ์กร ต่อผู  บังคับบัญชาต ่อ 
ประชาชนและต ่อสังคมตามล าดับ 

 
3.5 เพ่ือป  องกันการแสวงหาประโยชน ์โดยมิชอบและความข ัดแย  งทางผลประโยชน ์ที่อาจ 

เกิดขึ้น รวมทั้งเสร ิมสร  างความโปร่งใสในการปฏิบ ัติงาน 
 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
คณะผู  บริหาร สมาช ิกสภา พนักงาน และพน ักงานจ  าง 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
๑.เผยแพร ่ประมวลจร ิยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลเพ่ือใช เป  นค ่าน ิยม

ส าหรับองค์กรข  าราชการท  กคนพ ึงย ึดถ ือเป  นแนวทางปฏิบัติควบคู ่ไปก ับระเบ ียบและกฎข  อบ ังคับอื่นๆ  
อย ่างทัว่ถ ึงและมีประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร ่ประชาส ัมพันธ์เกี่ยวก ับประมวลจร ิยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลเป  น 
แบบอย่างทั่วไปแก ่สาธารณชนให  มีส่วนร ่วมรับร ูปและร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข  อม ูล
ข ่าวสารของราชการเรื่อง ก าหนดให  ข  อม ูลข ่าวสารตามเกณฑ ์มาตรฐานความโปร ่งใสและตัวชี้วัดความโปร ่งใส
ของ หน ่วยงานของรัฐเป  นข อมูลข่าวสารที่ต องจัดไว ให ประชาชนตรวจดูได ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ

 

9. ผู รบัผิดชอบ  
 

งานบริหารงานทั่วไป )นักทรัพยากรบ คคล( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
 

 
 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
คณะผู  บริหาร สมาช ิกสภา พนักงาน  ลูกจ างประจ า พนักงานปฏิบ ัต ิงานตามประมวล 

จรยิธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
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โครงการที ่2 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ “เสร ิมสร  างองค์ความร ู ด านการต ่อต านการท จริต” 

 

2. หลักการและเหต ผล 
ด  วยย  ทธศาสตร ์ชาต ิว ่าด  วยการป  องก ันและปราบปรามการท  จร ิต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 

2560) ม  ่งสู ่การเป  นประเทศทีม่ ีมาตรฐานทางค  ณธรรมจร ิยธรรม เป  นส ังคมม ิต ิใหม ่ที่ประชาชนไม ่เพิกเฉยต ่อ 
การท  จร ิตท  กร ูปแบบ โดยได  ร ับความร ่วมม ือจากฝ่ายการเม ือง หน ่วยงานของร ัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ 
พ ิทกัษ ์รักษาผลประโยชน ์ของชาติและประชาชนเพ่ือให  ประเทศไทยมศี ักดิ์ศรีและเก ียรต ิภูม ิในด  านความโปร ่งใส 
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดว ิสัยท ัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาต ิต  านท  จร ิต” ม ีเป  าหมาย 
หล ักเพื่อให ประเทศไทยได รับการประเม ินด ัชน ีการร ับรู  การท  จร ิต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่ 
น อยกว ่าร อยละ 50 ปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพื่อให การบริหารงานในพ ื้นท่ีสามารถตอบสนองต ่อแผนย  ทธศาสตร ์ฯ ข  างต  น องค์การ 
บริหารส่วนต าบลนาตาล ได  ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร างองค ์ความรู  ด  านการท  จร ิตขึ้น เพ่ือให  สามารถ
แปลงแผน ย  ทธศาสตร ์ว ่าด  วยการป  องก ันและปราบปรามการท  จร ิต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู ่การ
ปฏิบัติที ่เป็นรูปธรรมและเก ิดความยั่งยืนในการปฏ ิบัติ 
 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพื่อเสร ิมสร  างองค์ความร ู ด านการต่อต านการท จริตแก ่คณะผู  บริหารท องถิ่น สมาช ิกสภา 

ท องถิ่น ข าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ างประจ า ตลอดจนพน ักงานจ าง 
3.2 เพ่ือสร างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤต ิตามประมวลจรยิธรรมแก ่คณะ 

ผู  บริหารท องถิ่น สมาช ิกสภาท องถิ่น ข าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ างประจ า ตลอดจนพน ักงานจ าง 
 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
ข อมูล/องค ์กรความรู ด  านการต่อต  านการท จริตท่ีน ามาเผยแพร ่มากกว ่า 5 เรื่องขึ้นไป 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
๑. รวบรวมและเรียบเร ียงฐานข  อมูล/องค ์ความรู เกี่ยวข  องกับการปล ูกจิตส านึกด  านการ

ต่อต านการท จริต/สื่อประชาสัมพันธ ์ต่างๆ ทีเ่ก ี่ยวข  องก ับการปลูกจิตส านึก 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร  างเสริมองค์ความรู  ให บ คลากรในสังก ัดได  รับทราบและถ ือ 

ปฏ ิบัติอย่างเคร ่งครัดผ ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช ่องทางต่างๆ 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
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๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
จ านวนข อมูล/องค ์กรความรู ด  านการต่อต านการท จริตทีน่ ามาเผยแพร่
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โครงการที ่3 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการเสร ิมสร  างความซื่อสตัย ์ส จรติ และปลูกฝังทัศนคต ิว ัฒนธรรมที่ดใีนการต ่อต าน การ
ท จรติ 

 

2. หลักการและเหต ผล 
ด  วยคณะผู  บร ิหาร สมาชิกสภาองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นและพน ักงานขององค ์กรปกครอง 

ส ่วนท องถิ่น เป  นผู  ที่ม ีบทบาทส าคัญและเป  นกลไกหล ักของประเทศในการให  บร ิการสาธารณะเพ่ือตอบสนอง 
ความต  องการของประชาชนในท องถิ่นทั้งย ังม ีหน  าทีแ่ละความร ับผ ิดชอบส าคัญในอันที่จะบำบ ัดท  กข ์บ าร  งส  ข 
และสร างค  ณภาพช ีวิตที่ด ีให  แก ่ประชาชนในท องถิ่นโดยให  สอดคล  องก ับนโยบายของร ัฐบาลและท องถิ่น ดังนั้น 
การที่ประชาชนในแต ่ละท องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความส ขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤต ิปฏิบัติของคณะ 
ผู  บร ิหาร สมาชิกสภาองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น และพน ักงานขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นท  กคนเป  นผู  มี 
ค ณธรรม ปฏ ิบัติตนอยู ่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองค  ณแผ ่นด ินด  วยการกระท าท  กสิ่ง เพ่ือ 
ค ณประโยชน ์ของประชาชนและประเทศชาติ 

คณะร ัฐมนตร ีในการประช มเม ื่อวันที่ 26 ส ิงหาคม 255๑ ม ีมต ิเห  นชอบในหล ักการเกีย่วก ับ 
ย  ทธศาสตร ์การส ่งเสร ิมค  ณธรรม จร ิยธรรมในภาคร ัฐไว  5 ย  ทธศาสตร์ โดยในย  ทธศาสตร ์ที ่ 4 การส ่งเสร ิม 
ค  ณธรรมในองค ์กรเพ่ือเป  นแบบให  ข  าราชการได  เร ียนร ู และปฏิบัติตาม โดยได  ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
ข  าราชการท  กระด ับอย ่างจร ิงจ ังและต ่อเนื่อง ให  ตระหน ักในการเป  นข  าราชการที่ม ีเก ียรติ ศ ักดิ ์ศรี ร ู จ ักความ 
พอเพ ียงเป็นตัวอย ่างที่ด ีของส ังคม ยึดมั่นในค  ณธรรม ย ืนหย ัดในสิ่งที่ถ ูกต  องตระหน ักในค  ณความด ีและกฎแห ่ง 
กรรม ซื่อสัตย์ ส จริต เสียสละ มีความรู ความเข  าใจในเรื่องพฤต ิกรรมท่ีแสดงให  เห  นถ ึงการม ีค  ณธรรม จร ิยธรรม 
การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได อย่างเหมาะสม อันรวมถ ึงการป  องก ันการกระท าท  จร ิตในระบบ 
ราชการด วย 

ดังนั้น เพ่ือเป  นการเสร ิมสร  างความซื่อสัตย์ ส  จร ิต ปล ูกฝ ังท ัศนคต ิและวัฒนธรรมทีด่ ีในการ 
ต่อต านการท จริตและประพฤติม ิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล จึงได  จ ัดท าโครงการเสร ิมสร  างความ
ซื่อสัตย์ ส  จร ิต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมทีด่ีในการต ่อต านการท จริตขึ้น 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
๑. เพ่ือปร ับเปลี่ยนฐานความค ิดของคณะผู  บร ิหารสมาชิกสภาหน่วยงาน  พนักงาน 

พน ักงานคร ูหน่วยงานล ูกจ  างประจ าและพน ักงานจ  างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลให  ม ีจ ิตสาธารณะ
และเห  นแก่ ประโยชน ์ส ่วนรวมมากกว่าประโยชน ์ส ่วนตน 

2. เพ่ือปล ูกฝ ังจิตส านึกและค่านิยมทีดี่ในการต่อต านการท  จร ิตและประพฤต ิม ิชอบให  แก ่คณะ 
ผู  บร ิหาร สมาชิกสภาหน่วยงาน พนักงานพน ักงานคร ูหน่วยงาน ล ูกจ  างประจ าและพน ักงานจ  างของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาตาล 

3. เพ่ือให  ความร ู แก ่คณะผู  บร ิหาร สมาชิกสภาหน่วยงาน พนักงาน  พน ักงานครู หน่วยงาน 
ลูกจ างประจ าและพน ักงานจ  าง ตามประมวลจรยิธรรมข  าราชการส ่วนท องถิ่นเพ่ือป  องก ันผลประโยชน์ ทับซ  อน 

4. เพ่ือให  คณะผู  บร ิหาร สมาชิกสภาหน่วยงาน พนักงานพน ักงานคร ูหน่วยงาน 
ลูกจ างประจ าและพนักงานจ  างได รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให  ม ีจ ิตสาธารณะเก ิดความสำน ึกร ่วมใน 
การเสร ิมสร  างส ังคมแห ่งค  ณธรรมและสมานฉ ันท์ ประพฤต ิตน เป  นพลเม ืองดี สร  างประโยชน ์ให  แก ่ครอบคร ัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร  างจิตส านึกในการกระท าความดี รู  จ ักการให  การเส ียสละและการบ าเพ  ญ 
สาธารณะประโยชน ์ร่วมก ัน
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-๒๘- 
 

 
4. กล ม่เป้าหมาย 

คณะผู  บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพน ักงานจ  างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นาตาล 
 

5. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

6. งบประมาณด าเนินการ 
๑0,000 บาท 

 

7. ว ิธกีารด าเนนิงาน 
7.๑   บรรยายเรื่อง   การป  องก ันผลประโยชน ์ท ับซ  อนเกีย่วก ับการปฏิบัติงาน   และการ 

ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของเจ  าหน  าทีร่ฐัในการรักษาผลประโยชน ์สาธารณะเพ่ือการต ่อต านการท จริต 
7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจร ิยธรรมของข  าราชการการเม ืองท องถิ่นฝ่าย 

บริหารและฝ่ายสภาท องถิ่นและประมวลจริยธรรมข  าราชการส ่วนท องถิ่น 
7.3 แบ่งกล  ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสร ิมสร  างความซื่อสัตย์ ส  จร ิต และปล ูกฝ ังท ัศนคต ิและ 

วัฒนธรรมทีด่ ีให  แก ่คณะผู  บร ิหารสมาชิกสภาหน่วยงานพนักงานพน ักงานคร ูหน่วยงาน ล ูกจ  างประจ า และ
พนักงานจ างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟ ังบรรยาย 
 

8. สถานทีด่ าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑. ระดับความรู  ความเข  าใจของผู  เข  าร่วมโครงการ ไม ่น อยกว ่าร  อยละ 75 
2. จ านวนผู เข  าร่วมโครงการ ไม ่น อยกว ่าร อยละ 80
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-๒๙- 
 
 
 

๑.๑.3 สร างจิตส านึกและความตระหนกัทีจ่ะไม ่กระท าการอ ันเป  นการขดักนัแห่งผลประโยชนห์รือการม ี
ผลประโยชนท์ ับซ อน 
โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : พัฒนาให  ความรู  เรื่อง ผลประโยชน ์ท ับซ อนบ คลากรพนักงานจ างองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
นาตาล 

 

2. หลักการและเหต ผล 
ด  วยสถานการณ ์หร ือการกระท าของบ  คคลม ีผลประโยชน ์ส ่วนตนเข  ามาเกีย่วข  องจนส ่งผล 

กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏ ิบัติหน  าท่ีในต าแหน่ง การกระท าด ังกล ่าวอาจเก ิดขึ้นโดยรู  ต ัวหร ือไม ่รู  ต ัว ทั้ง 
เจตนาหร ือไม ่เจตนาหร ือหร ือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติส ืบต ่อก ันมาจนไม ่เห  นว่าจะเป  นสิ่งผ ิดแต ่อย ่างใด 
พฤต ิกรรมเหล ่านี้เป  นการกระท าความผ ิดทางจร ิยธรรมของเจ  าหน  าทีข่องร ัฐที่ต  องค านึงถ ึงผลประโยชน์ 
สาธารณะ  (ประโยชน ์ของส ่วนรวม) แต ่กล ับต ัดส ินใจปฏิบัติหน  าทีโ่ดยค านึงถ ึงประโยชน ์ของตนเองหร ือพวก 
พ อง 

“ผลประโยชน ์ท ับซ  อน” หมายถ ึง สถานการณ ์ทีเ่จ  าหน  าทีข่องร ัฐม ีผลประโยชน ์ส ่วนตนอยู่ 
และม ีการใช อิทธ ิพลตามอ านาจหน  าท่ีละความร ับผ ิดชอบเพื่อให  เก ิดประโยชน ์ส ่วนต ัว โดยก ่อให  เก ิดผลเส ียต ่อ 
ผลประโยชน ์ส ่วนรวม  ผลประโยชน ์ท ับซ  อนม ีหลากหลายร ูปแบบ ไม ่จำก ัดอยู ่ในร ูปของต ัวเง ินหร ือทร ัพย ์ส ิน 
เท ่านั้น แต ่รวมถ ึงผลประโยชน ์อ ื่นๆ ที่ไม ่ใช  ร ูปต ัวเง ินหร ือทร ัพย ์ส ินก  ได  อาท ิการแต่งตั้งพรรคพวกเข  าไปด ารง 
ต าแหน่งในองค ์กรต ่างๆ ทั้งในหน ่วยราชการ ร ัฐวิสาหก ิจ และบร ิษ ัทจ าก ัด หร ือการที่บ  คคลผู  ม ีอ านาจที่ 
ต ัดส ินใจให  ญาต ิพ่ีน  องหร ือบร ิษ ัททีต่นม ีส ่วนได  ส ่วนเส ียได  ร ับส ัมปทานหร ือผลประโยชน ์จากทางราชการโดยมิ 
ชอบ     ทั้งนี้หมายรวมถ ึงความข ัดแย งก ันระหว่างผลประโยชน ์ส ่วนตนและผลประโยชน ์ส ่วนรวมซ่ึงใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน ่วยงานภาครัฐท กหน ่วยงานต  องเข  าร ับการประเม ินค  ณธรรมและความ 
โปร ่งใสในการด าเนินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ โดยก าหนดให  หน ่วยงานควรม ีการประช มหร ือส ัมมนาภายใน 
องค ์กร เพ่ือให ความรู เรื่องการป  องก ัน ผลประโยชน ์ทับซ อนแก ่เจ าหน  าที่ เพ่ือป้องก ันผลประโยชน ์ทับซ อน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจ ึงได  จ ัดก ิจกรรมให  ความรู  ความเข  าใจการป  องก ัน 
ผลประโยชน์ท ับซ  อนแก ่บ  คลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลเพ่ือป  องก ันการท  จร ิตในการปฏิบัติราชการ 
จ ึงได  จ ัดก ิจกรรม ป  องก ันผลประโยชน ์ท ับซ  อน ผ ่านการประช มผ ู บร ิหารก ับพน ักงานเพ่ือให  พน ักงาน 
ท  กคนท างานโดยย ึดถ ือระเบ ียบ กฎหมายค  ณธรรม จร ิยธรรม เพ่ือเป  นเครื่องกำก ับความประพฤต ิของตน เพ่ือ 
ไม ่ให เกิดผลประโยชน ์ทับซ อน 
 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือให ความรู  ความเข  าใจแกพ่น ักงานส่วนต าบล พนักงานจ  างเก ี่ยวกับการป  องก ัน 

ผลประโยชน ์ทับซ อน 
3.2 เพ่ือเสริมสร างพฤตกิรรมและวิธ ีการท างานทีส่ จร ิตโปร ่งใสของข าราชการและเจ  าหน  าที ่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
3.3 เพื่อเสริมสร างให ข าราชการและเจ  าหน  าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลมี

จิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ ส จริต ม ่งม่ันท างานอย ่างมีประสิทธ ิภาพ มีค  ณธรรมอัน
มั่นคง ส ่งผลให  หน ่วยงานปลอดจากการท จร ิตคอร์รัปชั่น ม ่งสู ่การเป็นข าราชการท องถิ่นไทยใสสะอาด 

 

4. เปา้หมาย 
พนักงานสว่นต าบลและพนักงานจ  างองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
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-๓๐- 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

6. ว ิธกีารด าเนนิการ 
จัดประช  มประจ าเดือน และให  ความร ู เรื่องผลประโยชน ์ทับซ อน 

 

7. ระยะเวลาการด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณในการด าเนนิโครงการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
ตวัช ี้ว ัด
 

 

ผลลัพธ์ 
พนักงานและพนักงานจ  างองค์การบริหารสว่นต าบลนาตาลมีความเข  าใจเรื่องผลประโยชน ์ทับ
ซ อน 
 

 

พนักงานและพนักงานจ  างองค์การบรหิารส่วนต าบลนาตาลมีความร ู เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ อน และมีความ

ประพฤติปฏ ิบัติงานไม่ย  ่งเกี่ยวกับผลประโยชน ์ทับซ อน
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-๓๑- 
 

โครงการที ่2 
๑. ชือ่โครงการ : “มาตรการจดัท าคู่ม ือการป  องกนัผลประโยชน ์ทับซ อน” 

 

2. หลักการและเหต ผล 
รฐับาลภายใต  การน าของพลเอกประย  ทธ ์ จ ันทร ์โอชา ได  ให  ความส าคัญก ับการผล ักด ันให  การ 

ป  องก ันและปราบปรามการท  จร ิตเป  นว่าระแห ่งชาติ และร ัฐบาลได  แถลงนโยบาย ๑๑ ด  าน อันรวมถ ึงประเด  น 
เรื่องการส ่งเสร ิมการบร ิหารราชการแผ ่นด ินทีม่ ีธรรมมาภิบาลและการป  องก ันและปราบปรามการท  จร ิตและ 
ประพฤต ิม ิชอบในภาคร ัฐ โดยจ ัดระบบอ ัตราก าล ังและปร ับปร  งค ่าตอบแทนบ  คลากรภาคร ัฐให  เหมาะสมและ 
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ  านเม ืองท่ีดี เพ่ือสร  างความเช ื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสร ิมสร  างระบบ 
ค  ณธรรม รวมทั้งปร ับปร  งและจ ัดให  ม ีกฎหมายทีค่รอบคล  มการป  องก ันและปราบปรามการท  จร ิตและการมี 
ผลประโยชน ์ทับซ อนในภาครัฐท กระดับ 

ป ัจจ  บ ันหน ่วยงานต ่างๆ เช่น  ส านักงาน  ก.พ.  จ ึงได  เผยแพร ่องค ์ความร ู ทีเ่กีย่วข  องก ับการ 
ป  องก ันและปราบปรามการท  จร ิต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน ์ท ับซ  อน (Conflict of Interest) ส านักงาน 
คณะกรรมการป  องก ันและปราบปรามการท  จร ิตแหง่ชาติ    ร ่วมก ับส านักงานคณะกรรมการป  องก ันและ 
ปราบปรามการท  จร ิตในภาคร ัฐ และองค ์กรตามร ัฐธรรมน ูญ ได  จ ัดท าย  ทธศาสตร ์ชาต ิว ่าด  วยการป  องก ันและ 
ปราบปรามการท  จร ิตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องม ือการประเม ินค  ณธรรมและความ 
โปร ่งใสการด าเนินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคล  มประเด  นการประเม ิน 5 ด  าน อันรวมถ ึง การต ่อต  านการท  จร ิตในองค ์กร 
ซึ่งสนับสน นให  หน ่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเก ี่ยวกับผลประโยชน ์ทับซ อน ผ ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถ ึงการ 
ให  ความร ู ตามคู ่ม ือหร ือประมวลจร ิยธรรม เกีย่วก ับการป  องก ันผลประโยชน ์ท ับซ  อนแก ่เจ  าหน  าทีใ่นหน ่วยงาน 
ด วย 

เพื่อตอบสนองนโยบายร ัฐบาลและย  ทธศาสตร์ ชาต ิว ่าด  วยการป  องก ันและปราบปรามการ 
ท  จร ิตข  างต  นและเพื่อน าเครื่องม ือการประเม ินค  ณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน ่วยงาน 
ภาครัฐการปฏ ิบัติให  เป  นกลไกส าคัญท่ีจะป้องก ันการท จริต โดยเฉพาะการกระท าทีเ่อ ื้อต ่อการม ีผลประโยชน ์ท ับ 
ซ อนของเจ าหน  าทีใ่นภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจึงได ตระหนักและเห  นถ ึงความส าคัญของการ
จ ัดหาคู ่ม ือการ ป้องก ันผลประโยชน ์ทับซ อนขึ้น เพ่ือเป  นประโยชน ์ในการเสร ิมสร  างความร ู ความเข  าใจแก ่
บ  คลากรให  เก ิดความ ตระหน ักถ ึงป ัญหาในเรื่องด ังกล ่าว รวมทั้ง  เป  นข  อม ูลให  ประชาชนและผู  สนใจได  ศ ึกษา 
เพ่ือเป  นพ ้ืนฐานการ ปฏิบัติตนในการร ่วมก ันรณรงค ์สร  างส ังคมไทยให  เป  นส ังคมทีใ่สสะอาด ลดระด ับการ
ท  จร ิตประพฤต ิม ิชอบใน สังคมไทยให เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได  ต่อไป 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือผล ิตคู ่ม ือการป  องก ันผลประโยชน ์ท ับซ  อนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล

ให  บ  คลากร ผู  ปฏ ิบัติงานน ามาเป็นองค์ความรู ในการท างานให เป็นไปด วยความถ ูกต อง 
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน ์ในการเสร ิมสร  างความรู  ความเข  าใจแก ่บ  คลากรให  เก ิดความตระหน ัก 

ถึงป ัญหาการท จริตคอร์รัปชั่น 
 

4. เปา้หมายผลผู ลติ 
บ คลากรม ีคู่มือการปฏ ิบัติงานเพ่ือป  องกันผลประโยชน ์ทับซ  อนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นาตาล 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

 

6. ว ิธดี าเนินการ 
 

-๓๒- 
 
 

๑. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
2. จัดท า (ร่าง) คู ่ม ือการป  องกันผลประโยชน ์ทับซ อน 
3. ตรวจสอบความถ ูกต  อง 
4. จัดท าคู ่มือการป  องก ันผลประโยชน ์ทับซ อน 
5. แจกจ่ายให บ  คลากร

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
มีการจัดท าคู่ม ือการปฏิบ ัตงิานเพ่ือป  องกันผลประโยชน ์ทับซ อน



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

-๓๓- 
 

โครงการที ่3 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ “ปลกูฝ ังองค์ความร ู ให  ม ีความเข  าใจเกีย่วก ับ Conflict of Interest” 

 

2. หลักการและเหต ผล 
ด  วยพระราชบ ัญญ ัต ิประกอบร ัฐธรรมน ูญว่าด  วยการป  องก ันและปราบปรามการท  จร ิต พ.ศ. 

25๖๑ ก าหนดเรื่องการข ัดก ันของผลประโยชน ์ส ่วนต ัว 
และสว่นรวมไว  เพ่ือลดระบบอ  ปถ ัมภ์ในส ังคมไทย ให  เจ  าหน  าทีข่องร ัฐม ีจิตส านึกแยกแยะประโยชน ์ส ่วนบ  คคล 
และประโยชน ์ส ่วนรวมออกจากก ันได  หากเจ  าหน  าทีข่องร ัฐฝ่าฝ ืนให  ถ ือเป  นความผ ิดตามประมวลกฎหมาย 
อาญาด วย 

การข ัดกันแห่งผลประโยชน์ หร ือ “Conflict of Interest” ได  ร ับการกล ่าวถ ึงอย ่างกว  างขวาง 
ในรอบหลายป ีที่ผ ่านมาโดยเฉพาะอย ่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาทีป่ระเทศไทยก าล ังเผชิญก ับป ัญหาการท  จร ิต 
คอร์รัปชั่นของผู  ด ารงต าแหน่งทางการเม ืองหร ือผู  ด ารงต าแหน่งระด ับส ูงในองค ์กรต ่างๆ ซึ่งได  ส ่งผลกระทบต ่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได  สร างความเสียหายให  กบัประชาชนโดยส ่วนรวม 

จากสถานการณ ์ข  างต  น จ าเป็นทีห่น ่วยงานภาคร ัฐต  องเร ่งสร  างองค ์ความร ู ให  บ  คลากรม ีความ 
พร อมที่จะเข  าใจสาเหต  และป ัจจ ัยท่ีน าส ู่การคอร์รัปชั่น เพ่ือจะได  หาทางป  องก ันและปฏิบัติหน  าทีใ่ห  ห ่างไกลจาก 
ต  นเหต  ต ่างๆ ทีน่ าไปสู ่การท  จร ิตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการปล ูกฝ ังองค ์ความร ู ให  ม ีความเข  าใจเกีย่วก ับ 
ความขัดแย งระหว่างผลประโยชน ์ส ่วนตนและผลประโยชน ์ส ่วนรวม รวมทั้งให  ตระหน ักถ ึงผลกระทบจากป ัญหา 
ความข ัดแย  งก ันระหว่างผลประโยชน ์ส ่วนตนและผลประโยชน ์ส ่วนรวม หร ือเก ิดเป  นผลประโยชน ์ท ับซ  อน ซึ่ง 
เป  นป ัญหาเช ิงโครงสร  างทีเ่กี ่ยวข  องก ับหลายม ิติ ทั้งมีด  านส ังคม  การเม ืองและการบร ิหารทีส่ าคัญสะท  อนถ ึง 
ว ัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารที่ด อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลได  จ ัดท ามาตรการ “ปล ูกฝ ังองค ์ความร ู ให  ม ีความ 
เข  าใจเกีย่วก ับ Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร  างจิตส านึกและเสร ิมสร  างจร ิยธรรมของบ  คลากรในการท างาน
เพ่ือส ่วนรวม ย ึดถ ือหล ักจร ิยธรรมและผลประโยชน ์ส ่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป  นส าคัญ หากข  าราชการ
และพน ักงาน เจ  าหน  าที่ของร ัฐขาดจิตส านึกในหน  าที่ทีจ่ะปกป  องผลประโยชน ์ส ่วนรวมของประเทศชาติ ม ีการใช 
อ านาจทาง ราชการโดยม ิชอบในการด าเนินก ิจกรรมเพื่อเอ้ือประโยชน ์ต ่อตนเอง กล  ่ม พรรค พวกพ  อง เหน ือ
ผลประโยชน์ ส ่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต ่อสถาบันราชการ และสร  างความเสียหายต ่อประเทศชาติและประชาชน 
 

3. ว ัตถ ประสงค์
 
 3.๑ เพ่ือเสร ิมสร  างองค ์ความร ู เกีย่วก ับ Conflict of Interest แก ่บ  คลากรของหน่วยงาน 

 

3.2 เพื่อสร างจิตส านึกและเสริมสร  างจริยธรรมของบ คลากรในการท างานเพื่อส ่วนรวม ย ึดถ ือ
หล ักจร ิยธรรมและผลประโยชน์ ส ่วนรวมในการปฏิบัติราชการเปน็ส าคัญ อ ันจะน ามาซ่ึงการป  องก ัน 
ผลประโยชน ์ทับซ อนในองค์กร 

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
รายงานการประช มหร ือส ัมมนาบ  คลากรเพ่ือปล ูกฝ ังองค ์ความร ู ให  ม ีความเข  าใจเกีย่วก ับ 

Conflict of Interest 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

 

6. ว ิธดี าเนินการ 
-๓๔- 

 

 
 

๑. วางแผน/การถ่ายทอดองค ์ความรู  
2. ออกแบบกิจกรรม 
3. จัดเตรียมเอกสาร 
4. ด าเนินการจัดประช  ม 
5. สร  ปรายงานการประช  ม

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช งบประมาณ 

9. ผู รบัผิดชอบ  
 

งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
มีการประช มหรือสัมมนาบ คลากรเพื่อปล ูกฝ ังองค ์ความรู ให  มีความเข าใจเกี่ยวกับ Conflict of 

Interest



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

-๓๕- 
 

๑.2 การสร  างจติส านึกและความตระหนักแก ่ประชาชนท  กภาคส ่วนในท องถิน่ 
 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : ปรบัปร งภูมทิัศน ์ปลูกต นไม เพื่อเพิม่พืน้ทีส่เีข ียว ลดภาวะโลกร  อน ในพืน้ที่
ตำบลนาตาล 

 

2. หลักการและเหต ผล/ความเป็นมา 
เนื่องด  วยป ัจจ  บ ัน โลกก าล ังเผช ิญก ับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูม ิอากาศ (Climate 

Change) ที่ท าให อ  ณหภ ูม ิโลกส ูงขึ้น หร ือทีเ่ร ียกว่า สภาวะโลกร  อน ซ่ึงส ่งผลให  เก ิดปรากฏการณ ์ทางธรรมชาติ 
ที่มผีลกระทบกับวิถีช ีว ิตของมน  ษย์ อาทิ เก ิดความแห  งแล  ง ม ีไฟไหม  ป่า ฝนตกไม ่ตรงฤด ูกาล อากาศหนาวและ 
ห ิมะตกในประเทศที่ไม ่เคยม ีห ิมะตก  เป  นต  น ส ่วนหนึ่งเป  นผลมาจากการต ัดไม  ท าลายป่าของมน  ษย์ ดังนั้น 
ประเทศต ่างๆ ทัว่โลก จ ึงได  ร ่วมม ือก ันป  องก ันและแก  ไขภาวะโลกร  อน ซึ่งเป  นป ัญหาที่ส าคัญส ่งผลกระทบต ่อ 
ค ณภาพช ีว ิตของประชาชนทั้งในระดับภ ูมิภาคและระดับประเทศ การเพ ิ่มพ้ืนที่ส ีเข ียวจ ึงเป  นหนทางหนึ่งในการ 
แก  ไขป ัญหาภาวะโลกร  อนโดยตรงเนื่องจากต  นไม  เป  นแหล ่งด ูดซ ับก  าซคาร ์บอนไดออกไซด์ แหล ่งกรองมลพ ิษ 
และผลิตก าซออกซ ิเจน อ ีกทั้งเป็นการสร างความสมด ลการใช  พ ื้นที่ให เกิดความเหมาะสม ลดอ ณหภูม ิของพ้ืนผ ิว 
ในพ ื้นที่นั้นๆ ลงได  อย ่างน  อย 2 องศาเซลเซ ียส เพ่ือเป  นการแก  ไขป ัญหาภาวะโลกร  อน องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาตาลจึงได  จัดท าโครงการ “ปล ูกต นไมเพ่ือเพ ิ่มพ ื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร  อนในพ ื้นท่ีต าบลนาตาล” 
เพ่ือให  ประชาชน ได  ม ีส ่วนร ่วมในการแก  ไขป ัญหาภาวะโลกร  อนสร  างเม ืองน ่าอยู ่สวยงาม (Beautified City) 
และร ่วมถวายเป  น ราชส ักการะในวโรกาสมหามงคลด ังกล ่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจ ึงได  
จ ัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ ิ่มพ ื้นที่สีเขียวในพ ื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพ ื้นที่วางเปล ่าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาตาลเพ่ือให  เก ิดความร ่มรื่น แก่ช  มชน พร อมทั้งเป็นการเพ ิ่มค  ณภาพชีว ิตของประชาชนใน
ช  มชน 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพื่อให ประชาชนตระหน ักในค  ณค่าของสิ่งแวดลอม และรักษาทรพัยากรธรรมชาติอัน 

เป็นสาธารณะร ่วมก ัน 
3.2 เพื่อส ่งเสริมสนับสน นให  ช  มชนเข  ามาม ีส ่วนร ่วมในการแก ไขปัญหาภาวะโลกร  อน โดยเพิ่ม 

พ ื้นทีส่ีเขียวในต าบลนาตาล 
3.3 เพื่อให ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียงมาใช ในช ีว ิตประจ าวัน เกิดความ 

สมด ลเพ ิ่มม ูลค่าทร ัพยากรทีม่ ีและลดภาวะโลกร  อน 
3.4 ส ่งเสร ิมสนับสน นให  ช  มชนเป  นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร างความร ่มรื่น 

และคลายร  อนแก ่ประชาชน 
 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
ประชาชนร ่วมกันปล ูกต นไม  

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
พ ื้นทีส่าธารณะในเขตต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จังหว ัดสกลนคร 

6. ว ิธดี าเนินงาน   
6.๑ ประสานงานกับส ่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กล ่มพลังมวลชน

และประชาชนในท องถิ่นเข าร ่วมก ิจกรรม 
6.2 ประสานงานกับหน ่วยงานท่ีเกี่ยวข  องและองค์กรปกครองส ่วนท องถิ่นในพ ื้นท่ี ให  

จัดเตรียมสถานทีเ่พ่ือปล ูกต  นไม  
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-๓๖- 
 

6.3 ประสานขอรบักล าไม  พ ันธ ์ไม  เพ่ือใช  ในโครงการ 
6.4 ด าเนินการปล ูกต  นไม  โดยส่วนราชการ องค ์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กล ่มพล ัง 

มวลชน และประชาชนในท องถิ่น 
6.5 ดูแลร ักษาและติดตามผลโดย องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 
7. ระยะเวลาด าเนนิการ 

๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
๕0,000 บาท 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0.ตัวช ี้ว ัด/ผลลัพธ ์
๑0.๑ ท าให ผู  เข  าร่วมกิจกรรมมีความเข  าใจถงึความส าคัญของทร ัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล  อม  
 

๑0.2 ท าให เพ่ิมพ ื้นที่ป่าไม และสิ่งแวดล  อมที่ดีและช ่วยลดภาวะโลกร  อน 
๑0.3 ท าให ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลร ักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑0.4 ท าให เยาวชนและกล  ่มพลังมวลชนใช เป็นแนวทางในการสร  างความสาม ัคคีและสร  าง

ความร่มรื่นในช  มชน
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-๓๗- 
 

โครงการที ่2 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการปลกูผกัรมิรัว้ 

 

2. หลักการและเหต ผล/ความเป็นมา 
ปัจจ บ ันป ัญหาเรื่องส  ขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น ซ่ึงเห  นได  จากสถ ิต ิของผู  ป ่วยท่ีมา 

ร ับบร ิการร ักษาพยาบาลทีโ่รงพยาบาลม ีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอ ัตราการป่วยจากโรคท่ีไม ่ต ิดต ่อเพ ิ่มส ูงขึ้น 
โรงพยาบาลก  ต  องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให  รองร ับผู  ทีม่าร ับบร ิการ ซ่ึงเป  นภาระท่ีร ัฐบาลจะต  องเส ีย 
งบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก และเป  นการแกป่ัญหาที่ปลายเหต  เนื่องจากต  นเหต  ของป ัญหาส  ขภาพ 
ที่ส าคัญม ีสาเหต  มาจากการบร ิโภคอาหารท่ีไม ่ถ ูกส  ขล ักษณะอาหารที่ม ีการปลอมปนสารเคมี หร ือผ ักผลไม  ท่ีไม่ 
ปลอดสารพ ิษ เพราะเกษตรกรผ ู ผล ิตใช สารกำจ ัดศ ัตร ูพืชอย ่างไม ่ถ ูกว ิธี เพ่ือเหต  ผลทางการค  าและพาณ ิชย์ ท า 
ให  สารเคม ีทีเ่ป  นโทษเหล ่านั้น ตกอยู ่ก ับผู  บร ิโภคอย ่างยากทีจ่ะหล ีกเลี่ยง แนวทางในการป  องก ันป ัญหาท่ีเป  น 
การแก่ที่ต นเหต แบบย ั่งยืน คือการให ส ขศกึษาแก ่ประชาชน และการส่งเสร ิมการปล ูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

การปล ูกผ ักร ับประทานเองแบบผ ักอินทร ีย์ ก  เป  นหนทางหนึ่งท่ีจะช่วยให  ผู  บร ิโภคได  ร ับ 
สารอาหารทีดี่ มีประโยชน ์แต่กระนั้นส าหรับประชาชนทีไ่ม ่เคยปลูกผ ักเลยก  เป  นป ัญหาใหญ ่ในการทีจ่ะเริ่มต  นที ่
จะเรียนรู  การปลูกผักด วยตนเอง ช  มชน บ านสวนพอเพ ียงตระหนักในป ัญหานี้ จึงได ร่วมก ันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือแลกเปลี่ยนความร ู และนว ัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย ์ระหว่างสมาช ิกด วยกนัเอง 
3.2 เพ่ืออน รักษ์พ ืชผักถิ่น พ ันธ ์พ ื้นเมอืง และขยายพันธ  ์พืชที่เป  นสารอาหารให คงอยู ่ไว  
3.3 เพื่อพัฒนาและปรับปร งค ณภาพผลผู ล ิต เพ่ือให เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพ ียงโดย 

ปราศจากการใช สารเคม ีส ังเคราะห์ใดๆ 
3.4 ลดรายจ ่ายในครวัเรือนเสร ิมสร  างความรู ความเข าใจและใช  แนวทางตามทฤษฏ ีเศรษฐกิจ 

พอเพ ียง 
 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
4.๑ สมาช ิกช มชนบ  านสวนพอเพ ียง 
4.2 ประชาชนทั่วไป 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
พ ื้นทีใ่นเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ ขั้นเตรียมการ 
- มีการวางแผนการให  ความรู  แบ่งกล  ่มย ่อย แบ่งหัวข อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู ประสาน 
- รวบรวมบล อกของสมาชิกที่ปล ูกผักอ ินทรีย ์ไว รับประทานเองเพ่ือสร างแรงจูงใจ 
- บางกล ่มย่อย แบ่งหัวข อโครงงาน จัดตั้งทีมงานทีเ่ป็นผู ประสานงาน 
6.2 ขั้นปฏ ิบัติ 
- รวบรวมบล อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ให  ความรู เกี่ยวกับการปล ูกและด ูแลผ ัก

อ ินทรีย์ เพ่ือให สมาชิกทีร่ ่วมโครงการได  ศ ึกษาก่อนลงมือปฏ ิบัติ 
- แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธ ์ผัก 
- กระต   นการน าเสนอของผู  เข  าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดว ิทยาการซ่ึงกัน

และก ัน  

 

- จัดให  มีการน าเสนอผลผล ิตอย ่างต ่อเนื่อง โดยมกีารก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม
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-๓๘- 
6.3 ขั้นประเมินผล 
- การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปล ก และ ผลผล ิตทีส่ าเร จแล  ว 
- มีการส ารวจความก  าวหน  าของโครงการ โดยว ัดจากอ ัตราการปลูกผักอ ินทรีย ์เพ่ือการบริโภค 

(จ านวนครวัเรือน คิดเป็นร อยละ) 
- ปร ิมาณและค ณภาพของผลผลิตในการเพาะปล ูกด ีขึ้น 
- ขั้นปรับปร  งและพัฒนา 
- มีการสร ปป ัญหาทีไ่ด  จากการด าเนินการทีผ่ ่านมา โดยด ูตัวช ี้ว ัดจากการประเมินผล และหา 

แนวทางแก  ไขรว่มกัน 
- ส ่งเสร ิมให เกิดธนาคารพ ันธ ์พ ืชสวนครัวส าหรับให  บริการสมาช ิก 

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
                       ไม่ใช งบประมาณ 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑0.๑ สมาช ิกทีร่ ่วมโครงการมีความร ู และนวัตกรรมในการปล ูกผักอ ินทรีย์ 
๑0.2 สมาช ิกสามารถน าความรู  ทีไ่ด รับไปปฏ ิบัต ิได จริง 
๑0.3 เพ ิ่มผลผู ล ิตของสมาชิก มีค  ณภาพดี และปลอดสารพ ิษ 
๑0.4 ผ ู เข  าร่วมโครงการได  ร ับประโยชน ์จากการปล ูกผ ักบริโภคเอง ได เก ิดการเรียนตาม 

แนวทางเศรษฐกิจพอเพ ียงเกิดประโยชน ์ต่อตนเองและเกดิการแบ ่งปัน
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-๔๓- 
 

ม ิติที ่2 การบรหิารราชการเพือ่ป  องกนัการท จริต 
2.๑ แสดงเจตจำนงทางการเม ืองในการต ่อต านการท จรติของผ ู บรหิาร 
โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต ่อต านการท จริตของผ ู บรหิารองค ์กรปกครองส ่วนท องถิน่” 

 

2. หลักการและเหต ผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได  จ ัดท าย  ทธศาสตร ์ชาต ิว ่าด  วยทีใ่ช อยู ่เป  นฉบ ับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 

2560 จนถ ึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงม  ่งสู ่การเป  นประเทศทีม่ ีมาตรฐานทางค  ณธรรมจร ิยธรรมเป  นส ังคมม ิต ิใหม ่ที่ 
ประชาชนไม ่เพิกเฉยต ่อการท  จร ิตท  กร ูปแบบ โดยได  ร ับความร ่วมม ือจากฝ่ายการเม ือง หน ่วยงานของร ัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิท ักษ ์ร ักษาผลประโยชน ์ของชาต ิและประชาชนเพ่ือให  ประเทศไทยม ีศ ักด์ิศร ีและ 
เก ียรต ิภ ูม ิในด  านความโปร ่งใสท ัดเท ียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิส ัยท ัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย 
ทั้งชาต ิต  านท  จร ิต” ม ีเป  าหมายหล ักเพื่อให  ประเทศไทยได  ร ับการประเม ินด ัชน ีการร ับรู  การท  จร ิต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม ่น  อยกว่าร  อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการทีร่ะด ับคะแนนจะส ูงขึ้นได  นั้น 
การบร ิหารงานภาคร ัฐต  องม ีระด ับธรรมมาภิบาลที่ส ูงขึ้น เจ  าหน  าทีข่องร ัฐและประชาชนต  องม ีพฤต ิกรรม 
แตกต่างจากทีเ่ป็นอยู่ในป ัจจ บ ัน ไม ่ใช ่ต าแหน่งหน  าที่ในทางท จริตประพฤติม ิชอบ โดยได  การก าหนดย  ทธศาสตร์ 
การด าเนินงานออกเป  น    6 ย ทธศาสตร์ ดังนี้ 

ย ทธศาสตร ์ที่ ๑ สร างสังคมทีไ่ม ่ทนต ่อการท จริต 
ย ทธศาสตร ์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต ่อต  านการท จริต 
ย ทธศาสตร ์ที่ 3 สกัดกัน้การท  จริตเช ิงนโยบาย 
ย ทธศาสตร ์ที่ 4 พัฒนาระบบป  องก ันการท จริตเช ิงร  ก 
ย ทธศาสตร ์ที่ 5 ปฏ ิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการท จริต 
ย ทธศาสตร ์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู  การท จริต (Corruption Perception Index : 
CPI) องค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นเป  นหน ่วยงานของร ัฐภายใต  โครงสร  างการจ ัดระเบ ียบ 

บร ิหารราชการตามหล ักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่ม   งเน  นการกระจายอ านาจจากส ่วนกลางลงสู  ท องถิ่น
และ เป  นกลไกหนึ่งในการส ่งเสร ิมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป  นหน ่วยงานหล ักในการจ ัดท า
บร ิการ สาธารณะและก ิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน ์ของประชาชนในท องถิ่น การพัฒนาองค ์กรปกครองส ่วน
ท องถิ่น ให  เก ิดความยั่งย ืนร ัฐต  องให  ความเป  นอ ิสระแก ่องค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นโดยย ึดหล ักแห ่งการปกครอง
ตนเอง ตามเจตนารมณ ์ของประชาชนในท องถิ่น และส ่งเสร ิมให  องค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นเป  นหน ่วยงานหล ัก
ในการ จ ัดท าบร ิการสาธารณะ รวมทั้งม ีส ่วนร ่วมในการต ัดส ินใจแก  ไขป ัญหาในระด ับพ้ืนที ่ส ่วนการก าก ับด ูแล
องค ์กร ปกครองส ่วนท องถิ่นจะท าได  เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต  องเป  นไปเพ่ือการค   มครอง
ประโยชน์ ของประชาชนในท องถิ่นทั้งนี้ ต  องยอมร ับว ่าป ัญหาการท  จร ิตในองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นเป  นเรื่อง
ที่ม ีคำครหา ทีไ่ด  สร  างความข่มขื ่นใจให  แก ่คนท างานในองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นมาเป  นเวลาช านาญ ซึ่ง
หาก พ ิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท องถิ่นประกอบก ับม ีป ัจจ ัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอน
ความมี ค  ณธรรม จร ิยธรรม ซื่อสัตย์ส  จร ิต ของคนท างานราชการส ่วนท องถิ่นส ่วนให  เห ือดหายไป และหากจะว่า
ก ันไป แล  ว  เรื่องในท านองเด ียวก ันนี้ก  สามารถเก ิดขึ้นก ับคนท างานในหน ่วยงานราชการอันได  เช่นเด ียวก ัน 
เพียงแต่ คนท างานในองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นม ีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน ่วยราชการอ่ืนๆ  
จ ึงมี โอกาสหร ือความเป  นไปได  ส ูงทีค่นท างานในท องถิ่น อาจต  องถ ูกครหาในเรื่องการใช อ านาจหน  าทีโ่ดยม ิ
ชอบ มากกว่า  แม  ว ่าโอกาสหร ือช่องทางทีค่นท างานในท องถิ่นจะใช อ านาจให  ออกนอกลู ่นอกทาง จะม ีได  ไม ่
มาก เท่าก ับที่คนท างานในหน ่วยงานราชการอ ื่น และม ูลค ่าของความเส ียหายของร ัฐ ทีค่นท างานในองค ์กร
ปกครอง



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

-๔๔- 
 

ส ่วนท องถิ่นได  ก ่อให  เก ิดขึ้นก  อาจเป  นแค ่เศษผงธ ล ีของความเส ียหายทีเ่ก ิดจากการท  จร ิตของคนนอกองค ์กร 
ปกครองส ่วนท องถิ่น 

ดังนั้น    จ ึงม ีความจ าเป็นทีผู่  บร ิหารองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นต  องแสดงเจตจ านงทาง 
การเม ืองในการต ่อต  านการท  จร ิตอย ่างเห  นชัดเป  นร ูปธรรม ด  วยการจ ัดท าแผนปฏิบัติการป  องก ันการท  จร ิต 
ส ่งเสร ิมให  องค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นบร ิหารงานด  วยความโปร ่งใส ม ีความเข  มแข  งในการบร ิหารราชการตาม 
หล ักการบร ิหารก ิจการบ  านเม ืองทีด่ ีหร ือหล ักธรรมมาภิบาลบ ังเก ิดประโยชน ์ ส  ขแก ่ประชาชน   และ
ยกระด ับ มาตรฐานในการป  องก ันการท จริตขององค์กรตนเองต ่อไปให ครอบคล มพ ื้นทีท่ั่วประเทศต ่อไป 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเม ืองในการต ่อต  านการท จริตของผู  บริหารองค ์กรปกครองส ่วน 

ท องถิ่นด วยการจัดท าแผนปองก ันการท จริตในองค ์กรที่บร ิหาร 
 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
4.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต านการท จริตของผู  บริหาร อย ่างน  อย ๑ ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต ่อต านการท จริตของผู  บร ิหารต ่อสาธารณะชน อย่างน อย 
๑ ครั้ง /วาระการด าต าแหน่ง 
4.3 แผนปฏ ิบัติการป้องก ันการท จริตขององค ์กรปกครองส ่วนท องถ่ิน ๕ ปี 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ 
 

 

ท องถิ่น 

 
 

6.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต ่อต านการท จร ิตของผู  บริหารองค ์กรปกครองส ่วน 
 

 

6.2 ประช มหน ่วยงาน/บ คคลทีเ่กี่ยวข  อง 
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจดัท าแผนปฏ ิบัติการป  องก ันการท จริต 
6.4 ประช มคณะท างานจัดท าแผนปฏ ิบัติการป  องก ันการท  จริต 
6.5 จัดท าแผนปฏ ิบัติการป  องก ันการท จริต 
6.6 ประกาศใช แผนปฏ ิบัติการป  องก ันการท จร ิต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏ ิบ ัติการป  องก ันการท จริต 
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

9. ผู รบัผิดชอบ  
 

งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

-๔๕- 
 

๑0. ตงัชีว้ ัด/ผลลัพธ ์
๑0.๑ ผลผล ิต 
- มีประกาศเจตจ านงการต ่อต  านการท จริตของผู  บริหาร อย่างน  อย ๑ ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจ านงการต ่อต  านการท จริตของผู  บริหารต ่อสาธารณะชน อย่างน อย ๑

ครั้ง  

 

- มีแผนปฏ ิบัติการป  องกันการท จริตขององค ์กรปกครองส ่วนท องถ่ิน ๕ ปี จ านวน ๑ ฉบับ 
๑0.2 ผลลัพธ ์
- การบร ิหารราชการขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องก ันการ

ท จริตของบ คลากรองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นได  
- ลดข  อร  องเรียนการด าเนินงานขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

-๔๖- 
 

2.2 มาตรการสร างความโปร ่งใสในการปฏบิตัิราชการ 
2.2.๑ สร างความโปร ่งใสในการบรหิารงานบ คคลให  เปน็ไปตามหลกัค ณธรรม ทั้งในเรื่องการ 
บรรจ  แตง่ตัง้ โยกยาย โอน เลือ่นต าแหนง่/เงินเด ือน และมอบหมายงาน 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการสร างความโปร ่งใสในการบรหิารงานบ คคล (ถอืปฏบิตัติามระเบ ียบ) 

 

2. หลกัการและเหต ผล 
พนักงาน  ลูกจ างประจ า และพนักงานจ  างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลเป  น 

บ  คลากรที่มีความส าคัญต่อองค ์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของหน่วยงานให  ม ีศ ักยภาพ โดยม  ่งผลส ัมฤทธ ิ์
ของงานให  เก ิดประโยชน ์ต ่อองค ์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค ์กรจะบรรล  ผลได  ต  องเริ่มมาจาก
บ  คลากร ผู  ปฏิบัติงาน ซึ่งเป  นป ัจจ ัยส าคัญในการพัฒนางานให  ม ีค  ณภาพจะต  องม ีมาตรฐานในการท างานทีเ่ป  น
ร ูปธรรม ช ัดเจน และม ีมาตรการในการท างานที่โปร ่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได  ด  านการพัฒนาระบบ
บร ิหารให  มีประสิทธ ิภาพ เป็นธรรม เพื่อน าไปสู ่การสร  างมาตรฐานความโปร ่งใส และการให  บร ิการทีเ่ป  นธรรม
ตรวจสอบ ได  อย ่างแท  จร ิงต ่อไปเพ่ือให  เป  นไปตามพระราชบ ัญญ ัต ิสภา ต าบลและองค์การบริหารส ่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก ไขเพ ิ่มเติมถึง (ฉบ ับที ่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67  ที่ ก าหนดให  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน  าท่ีของ
หน่วยงานต  องเป  นไปเพื่อประโยชน ์ส  ขของประชาชน โดยวิธีการ บริหารกิจการบ านเม ืองทีดี่ และค านึงถ ึงการม ี
ส ่วนร ่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ การเปิดเผยข อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎ ีกา 
ว ่าด วยหล ักเกณฑ ์และวิธีการบร ิหารก ิจการบ  านเม ืองท่ีดี พ.ศ.2556 มาตรา 6 ท่ีก าหนดให  การบริหารกิจการ
บ  านเมืองท่ีดีนั้น ต องก่อให เกิดประโยชน ์ส  ขของประชาชน เก ิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธ ิภาพเกิด
ความค  มค ่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส ่งเสร ิมการพัฒนาค ณภาพการบริหารงานบ คคลให  มีประสิทธ ิภาพ เป็นไป 
ตามหลักค  ณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร ่งใส และตรวจสอบการท างานได  จึงได  จัดให  ม ีมาตรการ 
สร างความโปร ่งใสในการบริหารงานบ คคลขึ้น 

 

3. ว ัตถ ประสงค์
 

 
 
 

ตรวจสอบได  

บริหารงานบ คคล 

3.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการด านความโปร ่งใสในการบริหารบ คคลของหน่วยงาน 
3.2 เพ่ือให การปฏิบ ัติงานบ คลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏ ิบัติงานทีถู่กต  อง โปร ่งใสสามารถ 
 

 

3.3 เพ่ือเป็นการป  องก ันการท จริตในการแสวงหาประโยชน ์จากการปฏ ิบัติงานด  าน 
 

 

3.4 เพ่ือปรับปร งกลไกการปฏ ิบัติราชการด  านบริหารงานบ คคลของหน่วยงานให  มี
ประสิทธิภาพได  คนดี คนเก ่งเข ามาท างาน 

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
จัดท ามาตรการด านการบริหารบ คคลของหน่วยงาน จ านวน ๑ มาตรการ 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

 

6. ว ิธดี าเนินการ 
-๔๗- 

 

 
 

6.๑ ก าหนดหล ักเกณฑ์ การบริหารงานบ คคลในเรื่องการบรรจ  แต่ง ต้ัง โยกย าย โอนเล ื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดสกลนคร เรื่อง หล ักเกณฑ์และเงือ่นไข เกี่ยวกับการบริหารงานบ คคลของหน่วยงาน 

6.2 น าหล ักเกณฑ์การบริหารงานบ คคลมาก าหนดเป  นมาตรการในการปฏ ิบัติงานบ คคล 
6.3 ประกาศเผยแพร ่มาตรการการบริหารงานบ คคล 
6.4 ด าเนินการบริหารงานบ  คคลตามหล ักธรรมมาภิบาล 
6.5 สร  ปผลการด าเนินการบริหารงาน 

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ

9. ผู รบัผิดชอบ  

 

งานบริหารงานทั่วไป)นักทรัพยากรบ คคล( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
 

๑0. ตงัชีว้ ัด/ผลลัพธ ์
๑0.๑ ผลผล ิต 
- มีมาตรการด าเนินงานด  านบริหารงานบ คคลของหน่วยงานจ านวน ๑ มาตรการ 
- เจ าหน  าทีง่านบริหารงานบ คคลสามารถปฏ ิบัติงานเป  นไปตามมาตรฐานและหล ักธรรมมา-

ภ ิบาล 

ระดับ 3 

 

 

๑0.2 ผลลัพธ ์
- ลดข  อร  องเรียนในการด าเนินการด  านบริหารงานบ  คคลของหน่วยงานไมน  อยกว ่า 90 % 
- บ คลากรของหน่วยงานมีความพ ึงพอใจต ่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบ คคลไม ่ต่ ากว ่า 
 

 

- การบริหารงานบ คคลของหน่วยงานมีความโปร ่งใส สามารถป  องกนการท จรติของเจ  าหน  าทีไ่ด 



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

-๔๘- 
 

โครงการที ่2 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล พนักงานและ
หัวหน าส ่วนราชการ 

 

2. หลักการและเหต ผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น 

ร ูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน าทีใ่นการจัดท าบริการสาธารณะให  แก่ประชาชนในท องถิ่น ตามอ านาจหน  าทีข่อง
หน่วยงาน ทั้งท่ีเป  น หน  าทีต่ามพระราชบ ัญญ ัต ิสภา ต าบลและองค์การบริหารส ่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก ไข
เพ ิ่มเตมิถึง (ฉบ ับที ่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 หน  าทีต่ามพระราชบ ัญญ ัต ิก าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจาย
อ านาจให แก่องค์กรปกครองส่วนท องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน  าทีต่ามกฎหมายอ ื่นที่ก าหนดให  หน่วยงาน มีหน าที่
ต  องท าอ ีกมากมายในการให บริการสาธารณะแกป่ระชาชน ผู  มารับบริการติดต ่อก ับหน ่วยงานต ่างๆ ของ หน่วยงาน
นั้น ม ักจะประสบป ัญหาด  านการอ านวยความสะดวกในการต ิดต ่อราชการเนื่องจากภารก ิจม ีมากมาย ไปรวมอยู ่
ก ับฝ่ายผู  บร ิหาร ไม ่ม ีการกระจายอ านาจ หร ือมอบหมายอ านาจหน  าทีใ่นการสั่งการอน  ม ัติ อน  ญาต ไปย ังห ัวหน  า
หน ่วยงาน ระด ับสำน ัก กอง และฝ่ายต ่าง ๆ ซ่ึงเป  นอ ปสรรคอย ่างยิ่งต ่อการให  บร ิการ ท าให  การ บริการเกิดความ
ล ่าช  า ประชาชนไมได รับความสะดวกอ ันอาจเป  นสาเหต หนึ่งของการกระท าการท  จร ิตประพฤติ มิชอบในการ
ปฏ ิบัติราชการของเจ  าหน  าที่ ส ่งผลให ระบบการให  บริการภาครัฐเส ื่อมประสิทธ ิภาพ 

ดังนั้น เพ่ือให  การบร ิหารราชการเป  นไปตามหล ักการบร ิหารก ิจการบ  านเม ืองทีดี่ ตอบสนอง 
ความต องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให  บริการและไม่สร างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความย  ่งยาก จ ึงจ าเป็นต  อง 
มีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน  าทีข่องหน่วยงานขึ้น 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให  บริการประชาชนให  ได ร ับความสะดวก รวดเร ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความต  องการของประชาชน 
3.2 เพ่ือให ประชาชนมคีวามพ ึงพอใจในการบร ิการจากหน ่วยงาน 
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อน ญาต อน มัต ิของผู บริหารท กระดับ 

                       3.4 เพ่ือป  องกันการผ ูกขาดอ านาจหน  าทีใ่นการใช ด ลพินิจอ ันอาจเป  นเหต แห ่งการท จริตและ 
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน  าทีร่าชการ 
4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล พนักงานและหัวหน  าส ่วน 
ราชการ จ านวน  4 ฉบ ับ ประกอบด  วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลมอบหมายให  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลมอบหมายให  พนักงานรองพนักงาน
และห ัวหน  าส ่วนราชการ ปล ัดหน่วยงานมอบหมายให  รองพนักงานปล ัดหน่วยงานมอบหมายให หัวหน  าส ่วน
ราชการ 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

 

-๔๙- 
 

6. ว ิธดี าเนินการ   
 

6.๑ ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อน ญาต อน มัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข อบ ังค ับ
และหนังสือสั่งการ 

6.2 จัดท าหนังส ือแจ  งเวียนให  ท กส ่วนราชการและผู  รับมอบอ านาจให  ปฏ ิบัติราชการแทน 
รับทราบและถือปฏ ิบัติ 

6.3 จัดท าประกาศ ประชาส ัมพ ันธ์ให ประชาชนทราบ 
6.4 ให ผู  รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏ ิบัติงานตามคำสั่งที่ได  รบัมอบหมายใน 

ท กเด ือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
 

๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 

ไม ่ใช  งบประมาณ 
9. ผู รบัผิดชอบ 
 
 
๑0. ตงัชีว้ ัด/ผลลัพธ ์

๑0.๑ ผลผล ิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให  ผู  ท่ีเกี่ยวข  องปฏ ิบัติราชการแทน จ านวนไมน่ อยกว ่า 4 ฉบับ 
๑0.2 ผลลัพธ ์
- ประชาชนมคีวามพ ึงพอใจในบริการที่ได  รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได รับความสะดวก และลดการผ ูกขาดอ านาจหน  าทีอ่ ันเป  นช่องทางแห ่งการท จริต
 



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

 
 

-๕๐- 
 

โครงการที ่3 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร างความโปร ่งใสในการพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเด ือน” 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
การพ ิจารณาความด ีความชอบหร ือการพ ิจารณาเลื่อนขั้นเง ินเด ือน เป  นกระบวนการหนึ่งของ 

การบร ิหารผลการปฏิบัติราชการซ่ึงใช หล ักการการให  รางวัลเป  นแรงจ ูงใจให  ผู  ปฏิบัติงานเก ิดแรงกระต   นในการ 
พัฒนาผลงาน ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลได  ให  ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความด ี
ความชอบหร ือการ พ ิจารณาเลื่อนขั้นเง ินเด ือนเป  นเรื่องล าด ับต  นๆ ของเรื่องการบร ิหารงานบ  คคล โดยเฉพาะ
อย ่างยิ่งเรื่องการใช  ด  ลพน ิจของผู  บ ังค ับบ ัญชาในการประเม ินผลการปฏิบัติราชการของผู ใต  บ ังค ับบ ัญชา  
ด  วยเหต  ผลนี้เองจ ึงเป  น ทีม่าของก ิจกรรมการสร  างความโปร่งใสในการพ ิจารณาเลื่อนขั้นเงินเด ือน 

 

3. ว ัตถ ประสงค์
 
 

ตรวจสอบได  
เพื่อให  การบริหารงานบ  คคลด  านการเลื่อนขั้นเงินเด ือนมคีวามโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ แต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิราชการของพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลโดยแต่งตั้งปล ัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลเป  นประธานกรรมการ   
และห ัวหน  าส ่วนราชการเป  น กรรมการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลทีร่ับผิดชอบงานการ
เจ  าหน  าทีเ่ป็นเลขาน การ 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาตาลโดย ประกอบด  วย ประธานกรรมการ ห ัวหน  าส ่วนและผู  บร ิหารสถานศ ึกษาเป  นกรรมการ และ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลทีร่ับผ ิดชอบงานการเจ  าหน  าทีเ่ป็นเลขาน การ 

6.3 ประช มคณะกรรมการกลั่นกรองการประเม ินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาตาลเพ่ือกลั่นกรองการประเม ินผลการปฏิบัติราชการทีผ่ ู บ ังค ับบ ัญชาได  พิจารณาไว โดย
เจ  าหน  าทีใ่ห  ค าปรึกษาและเสนอความเห นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป  นธรรมของการประเมินผลการปฏ ิบัติ
ราชการ 

6.4    คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเม ินผลการปฏิบัติราชการของ พน ักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเม ินผลการปฏิบัติ
ราชการให  แก่ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเด ือนพน ักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเง ินเด ือนพน ักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเม ินผลการปฏิบัติราชการตามทีค่ณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเม ินผลการ ปฏิบัติราชการของพน ักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลเสนอมา โดยใช หล ักเกณฑ ์
ตามทีก่ าหนดไว ในประกาศ คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล จังหว ัดสกลนคร 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
ช ่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ต ลาคม



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

-๕๑- 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

9. ผู รบัผิดชอบ  
 

งานบริหารงารทั่วไป)นักทรัพยากรบ คคล( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเด ือนท่ีโปร ่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได 



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

-๕๒- 
 

 
2.2.2 สร างความโปร ่งใสในการบรหิารการเงนิ งบประมาณ การจดัหาพสัด  การใช  ประโยชน์ใน ทรัพยส์นิของ
ทางราชการ โดยย ึดถ ือและปฏ ิบตัใิห  เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบยีบ กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วข  องอย่าง เคร ่งครดั 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ควบค มการเบกิจ ่ายเงนิตามข อบญัญ ัต ิงบประมาณรายจ ่ายประจ าป ี” 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
เพ่ือให  การบันทกึบัญช ี การจัดท าทะเบ ียนค  มเง ินรายจ ่ายขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นเป  น 

แนวทางเดียวกันและสอดคล  องก ับการปฏ ิบ ัต ิงานในระบบบ ัญชีคอมพิวเตอร ์ขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นจ ึง 
ม ีก ิจกรรมควบค  มให  บ  คลากรกองคล ังองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจ ัดท าทะเบ ียนค  มเง ินรายจ ่ายให  ความร ู 
ความเข  าใจในการปฏิบัติ ท าให  เก ิดความค   มค ่าและม ีประส ิทธิภาพลดข  อผ ิดพลาดในการเบ ิกจ ่ายเง ินตาม 
ข อบ ัญญ ัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบ ียบประกาศกระทรวงมหาดไทย
และหน ังส ือ สั่งการทีเ่กีย่วข  อง ซ่ึงถ ือเป  นเรื่องส าคัญทีอ่งค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นจะต  องท าตามกฎหมาย 
ระเบ ียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือให บ คลากร กองคลัง มีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ 

หนังส ือทีเ่ก ี่ยวข  อง 
3.2 เพ่ือลดข อผิดพลาดในการปฏ ิบัติงาน ทีอ่าจจะท าให  เก ิดความเสียหายแก ่ทางราชการ 

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
จัดท าทะเบียนค มเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจ ่ายตามงบประมาณทีต้ั่งไว  
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

9. ผู รบัผิดชอบ  
 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

 

-๕๓- 
 
๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์

๑0.๑ บ คลากร กองคลัง มีความรู  ความเข  าใจในการปฏิบ ัต ิตามระเบียบ ประกาศและหน ังสือ
สั่งการทีเ่ก ี่ยวข  อง   

๑0.2 ลดข อผิดพลาดในการปฏ ิบัติงาน ท่ีอาจจะท าให  เกิดความเสียหายแก ่ทางราชการ และ
เป็นไปในท ิศทางเดียวกัน 

๑0.3 เกิดความค  มค ่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

-๕๔- 
 

โครงการที ่2 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การพฒันาแผนและกระบวนการจดัหาพสัด  ” 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎ ีกาว ่าด วยหล ักเกณฑ์และวิธ ีการบร ิหารก ิจการบ  านเม ืองท่ีดี ซ่ึงก าหนดให  มี 

การบร ิหารราชการอย ่างม ีประส ิทธิภาพและเก ิดความค   มค ่าในเช ิงภารก ิจของร ัฐ และเก ิดประโยชน ์ส ูงส  ดก ับ 
ประชาชนและการปฏิบัติให  เป  นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ างและการบริหารพัสด ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
และกฎหมายอ่ืนๆ ทีเ่ก ี่ยวข อง 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือปรับปร งการด าเนินงานด  านจ ัดซ้ือจัดจ  าง 
3.2 เพ่ือใช  เป็นข อมูลในการรายงานผู  บริหาร 
3.3 เพ่ือใช  เป็นข อมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจ  างของหน ่วยงาน 
3.4 เพ่ือให ทราบปัญหาและอปสรรคใ์นการปฏิบ ัติงาน 
3.5 เพ่ือใช  เป็นแนวทางในการปร ับปร งประสิทธ ิภาพของการจัดหาพ ัสด  
3.6 เพ่ือเป็นข  อมูลให  กับประชาชนสามารถตรวจสอบได  

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
4.๑ หวัหน  าพ ัสด  
4.2 เจ าหน  าทีผู่ ปฏ ิบัติงานด  านพัสด  

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ จัดเก บข  อมูลในการจัดซื้อจัดจ  าง 
6.2 จ าแนกวิธ ีการจัดซื้อจัดจ  างและค ิดเป  นร อยละของจ านวนโครงการและร  อยละของ

จ านวนงบประมาณ 
6.3 สร  ปผลการจัดซื้อจัดจ  าง 
6.4 สร  ปป ัญหาอ ปสรรคในการปฏ ิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจดัจ  างประจ าปี 
6.6 รายงานการว ิเคราะห ์ผลการจัดซ้ือจัดจ  างประจ าปี 
6.7 เผยแพร ่ข  อมูลให  ประชาชนได  รับทราบ 

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

-๕๕- 
 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑0.๑ ประชาชนได รับทราบข  อมูลในการบริหารงานของหน ่วยงานด  วยความโปร ่งใสมี

ประสิทธิภาพ  
 

๑0.2 ผู  บริหารมีข อมูลในการวางแผนการบริหารงานให  มีประสิทธิภาพ 
๑0.3 ผู  ปฏ ิบัติงานมีข  อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจ  างให มีประส ิทธิภาพ

และเก ิดความค  ่มค ่าเป็นประโยชน ์กับประชาชน



         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

        

-๕๖- 
 

โครงการที ่3 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร  างความโปร ่งใสในการใช  จา่ยเงนิงบประมาณ” 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัต ิประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด วยการป้องก ันและปราบปรามการท จริต พ.ศ.

2๕๖๑ 
 

3. ว ัตถ ประสงค ์

 
 
 
 
 

3.๑ เพ่ือเป็นการปฏ ิบัติงานให  โปร ่งใส สามารถตรวจสอบได  
3.2 เพ่ือให หน ่วยงานมรีะบบป  องก ันผลประโยชน ์ทับซ อน 
3.3 เพ่ือเป็นการป  องก ันการใช จ่ายเงิน เพ่ือส ่งเสร ิมธ รกิจของตนและพวกพ อง

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
เจ าหน  าทีผู่ ปฏ ิบัติงานด  านพ ัสด  

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ จัดท าคู ่ม ือการปฏ ิบัติงานในการตรวจสอบบ คลากรในหน ่วยงาน ถึงความเก ี่ยวข องก ับผู 

เสนองานในการจัดหาพัสด  
6.2 ปรับปร งขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสด  โดยมกีารตรวจสอบบ คลากรในหน ่วยงาน 

ถึงความเกี่ยวข  องก ับผู เสนองานในการจัดหาพ ัสด  เพ่ือป  องก ันผลประโยชน ์ทับซ อน 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

9. ผู รบัผิดชอบ  
 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑0.๑ มีระบบป  องก ันผลประโยชน ์ทับซ อน 
๑0.2 มีการป  องก ันการใช จ่ายเงิน เพ่ือส ่งเสร ิมธ รกิจของตนและพวกพ  อง 
๑0.3 มีการปฏ ิบ ัติงานทีม่ีประสิทธ ิภาพ โปร ่งใสตรวจสอบได 



 

         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

        

-๕๗- 
 

โครงการที ่4 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการเผยแพร ่
ข  อม ูลขา่วสารด  านการจดัซือ้ – จดัจ  าง 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ม ีฐานะเป  นน ิต ิบ  คคล  ม ีอ านาจหน  าทีใ่นการ 

จ ัดท าบร ิการสาธารณะด  วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจ ัดหารายได  และการใช จ ่ายเง ินและการบร ิหารงานต ่างๆ ตาม
ภารก ิจและ การจ ัดท าบร ิการสาธารณะ แต ่ต  องเป  นไปตามอ านาจหน  าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว  ดังนั้น การที่
หน่วยงานจะ บริหารงานให  มีประสิทธ ิภาพและเก ิดประโยชน ์สูงส  ดแก่ประชาชนจะต  องบร ิหารงานด  วยความ
ซื่อสัตย์ ส  จร ิต มี ความโปร ่งใส และสามารถตรวจสอบได  ตามหล ักธรรมมาภิบาล โดยการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน  าทีข่องหน่วยงานต  องเป  นไปเพ่ือ ประโยชน ์ส  ขของประชาชน โดยใช วิธีการบร ิหารก ิจการบ  านเม ืองที่ด ีและ
ให  ค านึงถ ึงการม ีส ่วนร ่วมของ ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ  าง และการเป ิดเผยข อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 
50 (9) ทีก่ าหนดให  หน่วยงาน มีอ านาจหน าที่อ ื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให  เป็นหน าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ ตาม
พระราชบ ัญญ ัต ิข  อม ูลข ่าวสารของ ราชการ  พ.ศ.  2540  และพระราชกฤษฎีกาว่าด  วยหล ักเกณฑ ์และวิธีการ
บร ิหารก ิจการบ  านเม ืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ทีก่ าหนดให  การจ ัดซื้อจ ัดจ  าง ให  ส่วนราชการด าเนินการ
โดยเป ิดเผยและเทีย่งธรรม โดย พิจารณาถ ึงประโยชน ์และผลเส ียทางส ังคม ภาระต ่อประชาชน ค  ณภาพ 
ว ัตถ  ประสงค ์ทีจ่ะใช ราคา และ ประโยชน ์ระยะยาวที่จะได  รับประกอบกัน 

ดังนั้น  เพ่ือให  การบร ิหารงบประมาณของหน่วยงานเป  นไปอย ่างโปร ่งใส ตรวจสอบได   เก ิด 
ประส ิทธิภาพและเก ิดประโยชน ์ส ูงส  ดแก ่ประชาชนในท องถิ่น จ ึงม ีความจ าเป็นต  องจ ัดโครงการเผยแพร ่ข  อม ูล 
ข ่าวสารด  านการจ ัดซื้อ – จ ัดจ  าง เพ่ือให  ประชาชนได  เข  าถ ึงข  อม ูลข ่าวสารเกีย่วก ับการจ ัดซื้อ – จ ัดจ  างของ 
หน่วยงานท กโครงการและก ิจกรรม 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพื่อให ประชาชนได รับทราบข อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จ ัดจ  างตามโครงการและ 

กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
3.2 เพ่ือเสริมสร างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ   สามารถตรวจสอบได  ตามหล ัก

ธรรมมาภิบาล  

 

3.3 เพ่ือป  องกันการท จริตในหน ่วยงาน
 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
เผยแพร ่ข  อม ูลการจ ัดซื้อ – จ ัดจ  าง ตามแผนงาน/โครงการต ่างๆ ของหน่วยงานทีด่ าเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ างและการบริหารพัสด ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก ี่ยวข อง 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล และหมู่บ านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

นาตาล 
6. ว ิธดี าเนินการ   

6.๑ รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพ ัสด เพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ  าง 
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ  าง 
- ประกาศก าหนดว ัน เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน



 

         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

        

 

-๕๘- 
- ประกาศวัน เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน 
- ประกาศรายช ื่อผ ู ผ ่านการค ัดเลือกพร  อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ  าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน 
6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร ่ประชาส ัมพ ันธ์ตามช ่องทางการประชาส ัมพ ันธ์ของ

หน่วยงาน ได แก่ทางเว บไซต์บอร ์ด ประชาสัมพันธ์ หน ่วยงานราชการ เป็นต น 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

9. ผู รบัผิดชอบ  
 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑0.๑ ผลผล ิต เผยแพร ่ข  อมูลข่าวสารเกี่ยวก ับการจัดซื้อจ ัดจ  างไม่น อย 

กว ่า 3 ช ่องทาง 
๑0.2 ผลลัพธ ์
- ประชาชนได เข  าถ ึงข  อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ  างไม่น  อยกว ่าร อยละ 70 ของ 

โครงการทีจ่ัดซื้อจัดจ  างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสด เป  นไปอย ่างโปร ่งใส ตรวจสอบได  ท  กขั้นตอน 
- สามารถลดป ัญหาการร  องเร ียนการท จริตในการจัดซื้อจัดจ  างได 



 

         แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

        

-๕๙- 
 

2.2.3 สร างความโปร ่งใสในการให  บรกิารสาธารณะ/บร ิการประชาชน เพื่อให เกดิความพงึพอใจ แก่
ประชาชนโดยท ัดเท ียมกันและโดยไม่เล ือกปฏบิตั ิ

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช  บัตรค ิวในการตดิต ่อราชการ 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น

ร ูปแบบหนึ่งที่ มีอ านาจหน าทีใ่นการจัดท าบริการสาธารณะให  แกป่ระชาชนในท องถิ่น ตามอ านาจหน  าที่ของ
หน่วยงาน ทั้งท่ีเป  น หน  าที่ตามพระราชบ ัญญ ัต ิสภา ต าบลและองค์การบริหารส ่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก ไข
เพ ิ่มเตมิถึง (ฉบ ับที ่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 หน  าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อ านาจให  แกอ่งค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน  าทีต่ามกฎหมายอ ื่นทีก่ าหนดให  หน่วยงานม ี
หน  าที่ ต  องท าอีกมากมาย  ในการให  บร ิการสาธารณะแก ่ประชาชนผู  มาขอร ับบร ิการต ิดต ่อก ับหน ่วยงานต ่างๆ 
ของหน่วยงานนั้นม ักจะประสบป ัญหาด  านการอ านวยความสะดวกอย ่างเสมอภาค เป  นธรรม อ ันเนื่องมาจาก
ภารก ิจ และผ ู มาขอร ับบร ิการเป  นจ านวนมากซึ่งเจ  าหน  าท่ีไม ่สามารถให  บร ิการได  อย ่างท ันท ่วงที การตอบสนอง 
ความ ต องการเกิดความล าช าไม่เป็นธรรม และการให บริการไม่เป็นระบบมีการล ัดคิว ซึ่งเป็นชองทางหนึ่งในการ
ท  จร ิต ประพฤต ิม ิชอบของเจ  าหน  าที่ถ ือเป  นพฤต ิกรรมที่ไม ่พึงประสงค์ ทั้งผู  มาขอร ับบร ิการและผู  ให  บร ิการ 
ส ่งผลต ่อ มาตรฐานการให  บร ิการภาคร ัฐเสื่อมประส ิทธิภาพ เพ่ือให  เป  นไปตามพระราชบ ัญญ ัต ิสภา ต าบลและ
องค์การบริหารส ่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก ไขเพ ิ่มเตมิถึง (ฉบ ับที ่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ทีก่ าหนดให  การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน  าที่ของหน่วยงานต  องเป  นไปเพ่ือประโยชน ์ส  ข ของประชาชน  โดยใช วิธีการบร ิหาร
ก ิจการบ  านเม ืองที่ดี และให  ค านึงถ ึงการม ีส ่วนร ่วมของประชาชนในการ ตรวจสอบ การประเม ินผลการ
ปฏิบัติงานและการเป ิดเผยข  อม ูลข ่าวสารอย ่างโปร ่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด  วยหล ักเกณฑ ์และวิธีการ
บร ิหารก ิจการบ  านเม ืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ทีก่ าหนดให  การบร ิหารก ิจการ บ  านเม ืองที่ดี ได  แก่ การ
บร ิหารราชการเพ่ือบรรล  เป  าหมายโดยก ่อให  เก ิดประโยชน ์ส  ขแก ่ประชาชนมี ประส ิทธิภาพและเก ิดความ
ค   มค ่าในเชิงภารก ิจของร ัฐ    ไม ่ม ีขั้นตอนการปฏิบัติงานเก ิดความจ าเป็นและ ประชาชนได  ร ับการอ านวย
ความสะดวก และได  ร ับการตอบสนองความต  องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบ ัญญ ัต ิการ อ านวยความสะดวกในการ
พ ิจารณาอน ญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลได  ม  ่งเน  นทีจ่ะให  บร ิการประชาชนแล  วเสร  จใน
ระยะเวลาที ่เหมาะสม ให  บร ิการโดยจ ัดลำด ับก ่อน– หล ัง เพ่ือเป  นการสร  างความพึงพอใจ และความท ัดเท ียม
ก ันในการ ให  บร ิการประชาชน โดยไม ่เล ือกปฏิบัติ จ ึงได  จ ัดก ิจกรรมการใช บ ัตรค ิวในการต ิดต ่อราชการส าหรับ
ผู  มาต ิดต ่อ ราชการ 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพื่อสร างกลไกในการปฏิบ ัติราชการด านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น 

ธรรมต ่อผู  มารับบริการ 
3.2 เพื่อให ประชาชนผู มาขอรับบร ิการได  รับความสะดวก รวดเร ว สามารถตอบสนองความ 

ต องการของประชาชน 
3.3 เพ่ือให ประชาชนมคีวามพ ึงพอใจในการบร ิการทีใ่ห  และเกดิความค  ่มค ่าในการขอรับ

บริการ  

 

3.4 เพ่ือเป็นเกราะป  องก ันในการปฏิบ ัติหน  าที่ของเจ  าหน  าที่มิให  กระท าการแสวงหา
ประโยชน ์หรือกระท าการประพฤติม ิชอบต ่อต าแหน่งหน  าท่ี อ ันเป  นเหต แหงการท จริตต ่อหน  าที ่
4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 

การจัดท าบัตรคิวในการให  บร ิการแก่ประชาชนทั่วถึงเป  นธรรม
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-๖๐- 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ 
 

 

ให บริการ 

 
 

6.๑ จัดท าค าสั่งคณะท างานเพื่อก าหนดตัวบ คลากร ผ ู รับผ ิดชอบ ในการดูแล ก าก ับการ 
 

 

6.2 ประช มช ี้แจง แนวทาง ก าหนดร ูปแบบว ิธ ีการ ขั้นตอนการปฏิบ ัติ 
6.3 จัดท าบัตรคิวในร ูปแบบต ่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ

ใช  บริการตามล าดับคิว 
6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพ ึงพอใจของผู  มาขอรับบริการ 
6.6 สร  ปผลการให  บริการตามแบบประเมินความพ ึงพอใจเป  นรายสัปดาห ์รายเดือน เพ่ือ 

น ามาปรับปร  ง แก ไขการให  บริการอย่างมีค  ณภาพ 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

9. ผู รบัผิดชอบ  
 

ท กส าน ัก/กอง/ฝ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑0.๑ ผลผล ิต 
มีการใช บัตรคิวส าหรับให  บร ิการแก่ประชาชนตามล าดับก ่อนหลัง ส าหรับหน ่วยงานที่

ให บริการ  

 

๑0.2 ผลผล ิต 
- ประชาชนมคีวามพ ึงพอใจในบริการทีใ่ห  ไม ่น อยกว่าร  อยละ 70 ของผู  มาขอรบับริการ 
- การให บริการเก ิดความโปร ่งใส ลดข  อร  องเรียนการท จริตต ่อหน  าที่
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-๖๑- 
 

2.3 มาตรการการใช  ด ลยพ ิน ิจและใช  อ านาจหน  าทีใ่ห เป  นไปตามหลักการบรหิารกิจการบ  านเมอืงทีด่ ี
2.3.๑ ม ีการจดัท าแผนภ ูม ิขัน้ตอนและระยะเวลาการด าเนนิการเกีย่วกับการบร ิการประชาชน รายละเอยีดที่
เกีย่วข  องในแต ่ละขัน้ตอน เปดิเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข ่ายสารสนเทศขององค์กร ปกครองส ่วน
ท องถิน่ 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิตัิราชการ 

 

2. หลักการและเหต ผล 
ในมาตรา 3/๑ แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการแผ ่นด ิน (ฉบ ับที ่5) พ.ศ. 2545 

ซ่ึงเป  นกฎหมายท่ีเป  นท่ีมาของการปฏิร ูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบร ิหารราชการไว  ว ่า  “การ 
บริหารราชการต องเป็นไปเพื่อประโยชน ์ส ขของประชาชน เกิดผลส ัมฤทธิ์ต ่อภารกิจของรัฐ ความม ีประสิทธิภาพ 
ความค  ่มค ่าในเช ิงภารก ิจแห ่งร ัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารก ิจและย  บเล ิกหน ่วยงานที่ไม ่จ าเป็น 
การกระจายอ านาจต ัดส ินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต  องการของประชาชน” และเพ่ือให  
การด าเนินการด ังกล ่าวเป  นไปตามกรอบรวมทั้งท ิศทางและแนวทางการบร ิหารราชการด ังกล่าว  จ ึงได  ม ีการ 
ประกาศใช พระราชกฤษฎ ีกาว ่าด  วยหล ักเกณฑ ์และวิธีการบร ิหารก ิจการบ  านเม ืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย 
ก าหนดให  องค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นจ ัดท าหล ักเกณฑ ์การบร ิหารก ิจการบ  านเม ืองที่ด ีตามแนวทางพระราช 
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน  อยต องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏ ิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน 
การตอบสนองต่อความต  องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เป  นองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นร ูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจ หน  าทีข่องหน่วยงานต  องเป  นไป เพ่ือประโยชน ์ส  ขของประชาชน ดังนั้นงานให  บร ิการจ ึงเป  นงาน
บร ิการแบบหนึ่ง ของระบบการบร ิการสาธารณะ ทีผู่  บร ิหารและพน ักงานท  กท ่านจะต  องร ่วมก ันปร ับปร  งและ
แก  ไขกระบวนการ ท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต  องการของประชาชนได มากท่ีส ด เมื่อประชาชนมารับ
บร ิการแล  วเก ิดความ ประท ับใจและพึงพอใจ รวมถ ึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให  
เก ิดความรวดเร  วในการ ตอบสนองความต  องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบร ิการทีม่ ี
ค  ณภาพทั่วถ ึงและแก  ไขป ัญหา ต่างๆ ทีเ่ก ิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลให กับประชาชนได  อย่างมี
ประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผล 

 

3. ว ัตถ ประสงค์
 

 
 
 

ทีเ่ก ิดขึ้นได  

3.๑ เพ่ือให ประชาชนได รับการบร ิการได  อย่างสะดวกรวดเร วและถ ูกต  อง 
3.2 เพื่อให สามารถตรวจสอบความต  องการของประชาชน รับรู สภาพป ัญหาและแก ไขป ัญหา 
 

 

3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ ว ิธ ีคิด ว ิธ ีการท างานของบ คลากรให  ค านึงถ ึงผลลัพธ ์ในด  านการบร ิการ
ประชาชนผู มาติดต ่อขอรับบริการ 

3.4 เพื่อให การปฏิบ ัติราชการมีมาตรฐานการบร ิการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใส 
สามารถว ัดผลการด าเนินงานได  

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลและผู ทีม่าติดต ่อราชการก ับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาตาล 

 

5. พื้นทีด่ำเน ินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
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6. ว ิธดี าเนินการ 
-๖๒- 

 

 
 

6.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออน  มัติ 
6.2 จัดให  มีการประช  มคณะท างานปรับปร งขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบ ัติราชการ 
6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปร ับลดระยะเวลาการปฏ ิบัติราชการและประกาศให 

ประชาชนทราบโดยทั่วก ัน 
6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก ่ประชาชน 

6.4.๑ ปรับปร งแผนผ ังก าหนดผู  รับผ ิดชอบให  เป็นปัจจ บ ัน 
6.4.2 ปรับปร งป  ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให  บร ิการแก่ประชาชน 
6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ ่นพ ับประชาสัมพันธ์เผยแพร ่ข  อม ูลข ่าวสารต ่างๆ 
6.4.4 จัดให  มีกล ่อง/ตู รับความค ิดเห นของประชาชน 
6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร ์มคาร  องต่างๆ พร อมตัวอย ่างการกรอกแบบฟอร ์มท  ก

งานบริการ  
 

6.4.6 จัดท าค าสั่งการให  บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให  มีการ
ให บริการแก่ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช ่วงพ ักกลางว ันและในว ันหย  ดราชการ 

6.4.7 การมอบอ านาจการต ัดสินใจ การอน ญาต การอน ม ัติ การรักษาราชการแทน 
6.5 มีการส ารวจความพ ึงพอใจของประชาชนต ่อการให บร ิการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให  บริการ เพ่ือน า 

จ ดบกพร ่องในการจัดท าโครงการมาปรับปร งแก ไขวิธ ีการ ขั้นตอนหร ือระยะเวลาในการให  บริการให ดียิ่งขึ้น 
อย่างมีประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลต ่อไป 

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
ท กส าน ัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑0.๑ ประชาชนได รับการบร ิการได  อย่างสะดวกรวดเร  วและถ ูกต  อง 
๑0.2 สามารถตรวจสอบความต  องการของประชาชน รับรู สภาพป ัญหาและแก ไขป ัญหาที่

เกิดขึ้นได   

 

๑0.3 มีทศันคติ ว ิธ ีคิด ว ิธ ีการท างานของบ คลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด านการบริการ
ประชาชนผู มาติดต ่อขอรับบริการ 

๑0.4 การปฏิบ ัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีช ัดเจน มีความโปรงใสสามารถ 
ว ัดผลการด าเนินงานได 



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๖๓- 
 

2.3.2 ม ีการกระจายอ านาจการตดัสนิใจเกีย่วกบัการสัง่ อน  ญาต อน  ม ัต ิปฏิบตัริาชการแทนหรอื 
การด าเนนิการอ ื่นใดของผ ู มีอ านาจในองค ์กรปกครองส ่วนท องถิน่ 
โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอน  ม ัต ิอน  ญาต สัง่การ เพือ่ลดขัน้ตอนการปฏ ิบตัิราชการ 

 

2. หลักการและเหต ผล 
การมอบหมายอ านาจหน  าทีใ่ห  ก ับผู  ใต  บ ังค ับบ ัญชาในการบร ิหารงานในด  านต ่างๆ ภายใน 

องค ์กรนั้น ก เพื่อเป็นการช่วยเพิม่ประสิทธิภาพของการปฏ ิบัติงานให เกิดความคล ่องตัว รวดเร  ว ซ่ึงการพิจารณา 
เล ือก/มอบหมายภารก ิจและขอบข ่ายของความร ับผ ิดชอบทีจ่ะมอบหมายให  ผู  ใต  บ ังค ับบ ัญชา จะพิจารณาถ ึง 
ความส าคัญ ค ณสมบัติ ความรู  ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเรื่องนั้นเป  นอย ่างดี ด  วยความรอบคอบและ 
เหมาะสม เพื่อให การบริหารงานก ่อให เกิดประโยชน ์สูงส  ดแกร่าชการ ดังนั้น การด าเนินการของหน ่วยงานต  องมี 
การปร ับให  เข  าก ับสภาพส ังคมและท ันต ่อสถานการณ ์ทีก่ารบร ิหารราชการต  องเป  นไปเพ่ือประโยชน ์ส  ขของ 
ประชาชน  เก ิดผลส ัมฤทธิ์ต ่อภารก ิจของร ัฐ  ความม ีประสิทธิภาพ  ความค  ่มค ่าในเช ิงภารก ิจแห ่งร ัฐ การลด 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการต ัดส ินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ 
ต องการของประชาชน แตท่ั้งนี้ต องมีผู รับผ ิดชอบต ่อผลของงานซ่ึงเป  นหล ักการบริหารกจิการบ  านเม ืองทีดี่ 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
เพื่อให  การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ภายใต กรอบอ านาจ

หน าทีต่ามที ่กฎหมายก าหนดให  เป็นไปอย ่างมีประสิทธ ิภาพ รวดเร วและเก ิดประโยชน ์สูงส  ดแก่ราชการ 
 

4. เปา้หมาย 
คณะผู  บริหารหน่วยงาน พนักงานหรือหัวหน  าส ่วนราชการ 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ จัดท าบันท ึกเสนอเพื่อพิจารณาขออน ม ัติ อน ญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ

ผู  บริหาร พนักงานหรือห ัวหน  าส ่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏ ิบัติราชการ 
6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ งคณะผู  บริหารหน่วยงาน พนักงานหรือหัวหน  าส ่วนราชการท กส ่วน 

ทีไ่ด รับมอบหมายทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานบริหารงานทั่วไป)นักทรัพยากรบ คคล( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๖๔- 
 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบ ัติงานเกิดความคล ่องตัวและรวดเร ว ตลอดจน 

การอ านวยความสะดวกและการให  บริการประชาชน/บริการสาธารณะได  อย่างมีประสิทธิภาพ



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๖๕- 
 

โครงการที ่2 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลนาตาล 

 

2. หลักการและเหต ผล 
ตามพระราชบ ัญญ ัต ิสภาต าบลและองค์การบริหารส ่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก ไขเพ ่ิมเติมถึง 

(ฉบ ับที ่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ได  บ ัญญ ัต ิเกีย่วก ับอ านาจหน  าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท องถ่ินไว  
หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมกีฎหมายอ่ืนอ ีกหลายฉบับที่บัญญ ัต ิอ านาจหน  าที่ ของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท องถิ่นเอาไว การที่นายกองค์กรปกครองส่วนท องถิ่นจะด าเนินการในเรื่องต ่างๆ เพียงผู  เด ียว ก  อาจท าให  เก ิด
ช่องวาง ในการประพฤต ิม ิชอบในขั้นตอนต ่างๆ เก ิดขึ้นได  ดังนั้น เพ่ือเป  นการแก  ไขป ัญหาต ่างๆ ที่อาจเก ิดขึ้น 
หน่วยงาน จ ึงได  ก าหนดมาตรการให  ม ีการมอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น ให  รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท องถิ่น พนักงานและรอง พนักงานได ปฏ ิบัติราชการแทนนายกองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือให การใช ด ลยพ ินิจต ่างๆ ของฝ่ายบริหารเป  นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร 

กิจการบ  านเมืองทีดี่ 
3.2 เพ่ือให เป็นการป  องกันการท จริตคอร์รัปชั่นของเจ  าหน  าที ่

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ 
 

 
 

6.๑ รวบรวมภารกิจที่อยู ่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลพ ิจารณา 

6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน  าท่ีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลให  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ปล ัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลและหัวหน า
ส่วน ปฏ ิบัติราชการแทน 

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานบริหารงานทั่วไป)นักทรัพยากรบ คคล( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
ร อยละ 80 ของเป  าหมายด าเนินการแล  วเสร  จ 
 
 
 
 



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 
 

 

-๖๖- 
 
โครงการที ่3 
๑. ชือ่โครงการ : มอบอำนาจเจ  าพน ักงานท องถิน่ตามพระราชบญัญตัคิวบค มอาคาร พ.ศ. 2522 
 

2. หลักการและเหต ผล 
ตามพระราชบ ัญญ ัต ิควบค  มอาคาร พ.ศ. 2522 ได  บ ัญญ ัต ิก าหนดอ านาจหน  าทีข่อง    

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลในฐานะเจ าพนักงานท องถ่ินไว หลายประการ ทั้งการอน  ญาตก ่อสร  าง
อาคาร รื้อถอนอาคาร ต ่อ เติมดัดแปลงอาคาร เป  นต  น ซ่ึงล  วนแต ่เกีย่วข  องก ับส ิทธิ หน  าที่ และเสร ีภาพของ
ประชาชน การทีจ่ะใช อ านาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลก อาจเป  นผลให  การบริการประชาชน
เก ิดความล ่าช า และอาจเป  นช่องวางทีท่ าให  เก ิดการท  จร ิตขึ้นมาได ดังนั้นจ ึงได  ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจ
เจ  าพน ักงานท องถิ่นตามพระราชบ ัญญ ัต ิควบค  ม อาคาร พ.ศ. 2522 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพื่อให การใช ด ลยพ ินิจของเจ าพนักงานท องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบค มอาคาร พ.ศ. 

2522 เป็นไปอย ่างรอบคอบ 
3.2 เพ่ือป  องกันการท จริตคอร์รัปชั่นของเจ าหน  าที่ 

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนท องถิ่นมอบอ านาจเจ  าพนักงานท องถิ่น ตาม

พระราชบัญญัต ิควบค มอาคาร พ.ศ. 2522 ให กับรองนายกองค์การบริหารส่วนท องถิ่น 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ 
 
 

 
 

เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลมอบอ านาจเจ าพน ักงานท องถิ่นให  รองนายก
องค์การบริหารส่วนท องถิ่นเป  นผู  ปฏ ิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนท องถิ่น

                       ในการใช  อ านาจเจ  าพนักงานท องถิ่นตามพระราชบ ัญญัติควบค มอาคาร พ.ศ. 2522 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลในฐานะเจ  าพน ักงาน

ท องถ่ิน ตามพระราชบ ัญญัติ ควบค มอาคาร พ.ศ. 2522



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๖๗- 
 

โครงการที ่4 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการการออกค าสัง่มอบหมายของนายกองค์กรปกครองสว่นท องถิน่ พนักงานและ
ห ัวหน  าส ่วนราชการ 

 

2. หลักการและเหต ผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น 

ร ูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน าทีใ่นการจัดท าบริการสาธารณะให  แกป่ระชาชนในท องถิ่น ตามอ านาจหน  าทีข่อง
หน่วยงาน ทั้งท่ีเป  น หน  าทีต่ามพระราชบ ัญญ ัต ิสภา ต าบลและองค์การบริหารส ่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก ไข
เพ ิ่มเตมิถึง (ฉบ ับที ่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 หน  าทีต่ามพระราชบ ัญญ ัต ิก าหนดแผนและขั้นตอนการ กระจาย
อ านาจให แก่องค์กรปกครองส่วนท องถ่ิน พ.ศ. 2542 และหน  าทีต่ามกฎหมายอ ื่นที่ก าหนดให  หน่วยงาน ม ีหน  าที่
ต  องท าอีกมากมาย  ในการให  บร ิการสาธารณะแก ่ประชาชน ผู  มาร ับบร ิการต ิดต ่อก ับหน ่วยงานต ่างๆ ของ
หน่วยงานนั้น ม ักจะประสบป ัญหาด  านการอ านวยความสะดวกในการต ิดต ่อราชการเนื่องจากภารก ิจมี 
มากมายไปรวมอยู ่ก ับฝ่ายบร ิหาร ไม ่ม ีการกระจายอ านาจหร ือมอบหมายอ านาจหน  าทีใ่นการสั่งการ อน  ม ัติ 
อน ญาต ไปยังหัวหน  าหน ่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นอ ปสรรคอย ่างยิ่งต ่อการให  บร ิการ ท าให  
การบร ิการเก ิดความล ่าช  าประชาชนไม ่ได  ร ับความสะดวกอ ันอาจเป  นสาเหต  หนึ่งของการกระท าการท  จร ิต 
ประพฤติม ิชอบในการปฏิบ ัติราชการของเจ  าหน  าที่ ส ่งผลให ระบบการให บริการภาครัฐเส ื่อมประสิทธิภาพ 

เพื่อให  เป  นไปตามพระราชบ ัญญ ัต ิสภา ต าบลและองค์การบริหารส ่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก ไขเพ ิ่มเติมถึง (ฉบ ับที่ 6) พ .ศ. 2552 มาตรา 67 ที่ก าหนดให  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน  าที่ของ
หน่วยงาน ต  องเป  นไปเพ่ือประโยชน ์ส  ขของประชาชน โดยใช วิธีการบร ิหาร ก ิจการบ  านเม ืองที่ดี  ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด  วยหล ักเกณฑ์ และวิธีการบร ิหารก ิจการบ  านเม ืองท ีดี  พ.ศ.2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
ก าหนดให  การบร ิหารราชการเพื่อให  เก ิดประโยชน ์ส  ขของประชาชนและ เก ิดผลส ัมฤทธิ์ต ่อภารก ิจของร ัฐ ไม ่ม ี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเก ินความจ าเป็นประชาชนได  ร ับการอ านวยความสะดวกและได  ร ับการตอบสนองความ
ต  องการการบร ิหารงานม ีประสิทธิภาพค   มค ่า ตามพระราชบ ัญญ ัต ิสภาต าบลและองค์การบริหารส ่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก ไขเพ ิ่มเติมถึง (ฉบ ับที่ 6) พ .ศ. 2552 มาตรา 67 ที่ก าหนดให  นายกองค์กรปกครองส่วน
ท องถิ่น มีอ านาจหน  าที่ในการสั่ง อน  ญาต และ อน  ม ัติ เกี่ยวก ับราชการของหน่วยงาน มาตรา 48 ส ัตต ู 
ก าหนดให  นายกองค์กรปกครองส่วนท องถิ่นควบค  มและร ับผ ิดชอบในการบริหารกิจการของหน่วยงานและเป  น
ผู บังค ับบ ัญชาพนักงานและล ูกจ  างของหน่วยงาน มาตรา 48 วี สติ นายกองค์กรปกครองส่วนท องถิ่นมีอ านาจ
มอบหมายการปฏ ิบัติราชการให  แก่รองนายกองค์กรปกครองส่วนท องถิ่นที่ ได  ร ับแต่งตั ้งในการสั่งหร ือ           
การปฏิบัติราชการของนายกองค์กรปกครองส่วนท องถิ่นได  มาตรา48เอก ู  สติ ก าหนดให  ปล ัดหน่วยงาน 
เป  นผู  บ ังค ับบ ัญชาพนักงานและล ูกจ  างหน่วยงานรองจากนายกองค์กรปกครองส่วนท องถิ่นและร ับผ ิดชอบ
ควบค  มด ูแลราชการประจ าของ หน่วยงานให  เป  นไปตามนโยบาย และม ีอ านาจหน  าที่อื่น ตามที่ม ีกฎหมาย
ก าหนดหร ือตามทีน่ายกองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น มอบหมาย 

ดังนั้น เพ่ือให  การบร ิหารราชการเป  นไปตามหล ักการบร ิหารก ิจการบ  านเม ืองทีดี่ ตอบสนอง 
ความต องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให  บริการและไม่สร างเงื่อนไขขั้นตอนท่ีมีความย  ่งยาก จ ึงจ าเป็นต  อง 
มีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน  าทีข่องหน่วยงานขึ้น 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให  บริการประชาชนให  ได ร ับความสะดวก รวดเร ว เป็นธรรม 

ตอบสนองความต  องการของประชาชน 
3.2 เพ่ือให ประชาชนมคีวามพ ึงพอใจในการให  บร ิการจากหน ่วยงาน 
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อน ญาต อน มัต ิของผู บริหารท กระดับ 
 



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๖๘- 
 
3.4 เพ่ือป  องกันการผูกขาดอ านาจหน  าทีใ่นการใช ด ลยพ ิน ิจอันอาจเป  นเหต  แห ่งการท จร ิต 

และประพฤต ิมิชอบในต าแหน่งหน  าทีร่าชการ 
 

4. เปา้หมาย 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น พนักงานและหัวหน  าส ่วน 
ราชการ จ านวน  4  ฉบ ับ  ประกอบด  วยนายกองค์กรปกครองส่วนท องถิ่นมอบหมายให  รองนายกองค์กร
ปกครองส่วนท องถิ่น นายกองค์กรปกครองส่วนท องถิ่นมอบหมายให  ปล ัด หน่วยงาน รองพนักงานและห ัวหน  า
ส ่วนราชการ ปล ัดหน่วยงานมอบหมายให  รองพนักงานและ ปล ัดหน่วยงานมอบหมายให หัวหน  าส ่วนราชการ 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อน ญาต อน มัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข อบ ังค ับ

และหนังสือ สั่งการ 
6.2 จัดท าหนังส ือแจ  งเวียนให  ท กส ่วนราชการและผู  รับมอบอ านาจให  ปฏ ิบัติราชการแทน 

รับทราบและถือปฏ ิบัติ 
6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให ประชาชนทราบ 
6.4 ให ผู  รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏ ิบัติงานตามค าสั่งทีไ่ด  รบัมอบหมายใน 

ท กเด ือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานบริหารงานทั่วไป)นักทรัพยากรบ คคล( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑0.๑ ผลผล ิต 
มีค าสั่งมอบหมายงานให  ผู  ท่ีเกี ่ยวข  องปฏ ิบัติราชการแทน จ านวนไมน อยกว ่า 4 ฉบับ 
๑0.2 ผลลัพธ ์
- ประชาชนมคีวามพ ึงพอใจในบริการที่ได รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได รับความสะดวก และลดการผ ูกขาดอ านาจหน  าทีอ่ ันเป  นช่องทางแห ่งการท จริต



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๖๙- 
 

2.4 การเชดิชเูกยีรตแิก ่หน ่วยงาน/บ คคลในการด าเนนิก ิจการ การประพฤตปิฏบิัติตนให  เป็นทีป่ระจกัษ ์
2.4.๑ ยกยองเชดิชเูกยีรติทีม่ ีความซื่อสตัย ์ส จรติ ม ีค  ณธรรม จริยธรรม 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : ยกยองและเชดิชเูกยีรตหิน ่วยงาน/บ คคลที่ประพฤติปฏบิตัิตนให  เปน็ทีป่ระจักษ ์

 

2. หลักการและเหต ผล 
สังคมในป ัจจ บ ันอยู่ด วยความเร ่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู ่รอดในเช ิงเศรษฐก ิจแบบท  น 

น ิยม ท าให  การม ีค  ณธรรม จร ิยธรรมของผู  คนเก ิดความเสื่อมถอย เก ิดป ัญหามากมายในป ัจจ  บ ัน ไม ่ว ่าจะเป  น 
เรื่องการท จริตท กระดับท กภาคส ่วนรวมถ ึงป ัญหาการก ่ออาชญากรรมและอ ื่นๆ เพ่ือเป  นการส ่งเสร ิมให  คนด ีม ีที่ 
ย ืนในส ังคม สร  างแบบอย ่างทีด่ ีแก ่คนร  ่นหล ัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจ ึงจ ัดให  ม ีการยกย ่อง เชิดชู
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางว ัลหรือประกาศเกียรติค ณแก่ผู  กระท าความดี เพ่ือส ่งเสร ิมสร  างขว ัญและ
ก าล ังใจแก่ คนด ีเหล ่านั้นให  ร ่วมก ันสร  างสรรค ์ส ังคมที่ม ีค  ณธรรม จร ิยธรรม ตลอดจนเป  นแบบอย ่าง เพ่ือปล  ก
กระแสการ สร  างส ังคมแห ่งความด ีอย ่างเป  นร ูปธรรม เนื่องจากความด ีและค  ณธรรม เป  นรากฐานอันส าคัญใน
การพัฒนา สังคม สู ่ความอยู่เย นเป  นส  ข 

 

3. ว ัตถ ประสงค์
 

 
 
 

ท องถิ่น 

3.๑ เพื่อยกย่องเชิดช ูเกียรติแก่หน ่วยงาน/บ คคลท่ีมีความซื่อสัตย์ ส จริต มีค  ณธรรม จรยิธรรม 
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดช ูเกียรตแิก่หน ่วยงาน/บ คคลทีใ่ห ความช่วยเหล ือกิจการสาธารณะของ 
 

 

3.3 เพ่ือยกย่องเชิดช ูเกยีรติแก่หน ่วยงาน/บ คคลทีด่ ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพ ียง 
3.4 เพ่ือสร างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปล  กจิตส านึกและกระต   นให  ท กภาคส่วนได  มีแบบอย ่าง

ที่ดอี ันเป็น ก สลบายหนึ่งในการปล ูกจิตส านึกให  สังคมตระหนักถึงค ณค ่าแห ่งความด ีมากยิ่งขึ้น 
 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
มีการยกย ่องเชิดช ูเกียรต ิแก่หน ่วยงาน/บ คคลทีป่ระพฤติปฏ ิบัติตนเป  นแบบอย ่างทีดี่จ านวนไม ่

น อยกว ่า ๑0 คน/ปี 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
พ ื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
จัดให  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกย ่องเชิดช ูเกียรติหน ่วยงาน/บ คคล ทีป่ระพฤติปฏิบ ัติตน 
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-๗๐- 
 
ให เป็นท่ีประจ ักษ ์ผ ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได แก่ ว่ารสารองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เว  บไซต ์องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาตาล สื่อสังคม (Social Media) เป็นต น 

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 
 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 

งานบริหารงานทั่วไป)งานสารบรรณ( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
จ านวนหน่วยงาน/บ คคลที่ได  รับการยกย ่องเชิดช ูเกียรติ



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๗๑- 
 

 
2.4.2 ยกย่องเชดิชเูกยีรติทีใ่ห  ความช ่วยเหลอืกจิการสาธารณะของท  องถิ่น 
โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : กจิกรรมยกย ่องและเชดิชเูกยีรต ิแก ่บ คคล หนว่ยงาน องคก์รดเีด ่น ผู ท าค  ณประโยชน ์หรือ 
เข าร ่วมในกจิกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

2. หลักการและเหต ผล 
การส ่งเสร ิมค  ณธรรมและจริยธรรมให  เกิดขึน้ในหน ่วยงานและส ังคม ถ ือเป  นการสร  างรากฐาน 

อ ันส าคัญในการพัฒนาส ังคมส ู่ความอยู่เย นเป  นส  ข โดยเฉพาะเน  นการส ่งเสร ิมและสน ับสน  นให  คนด ารงชีวิตตาม 
แนวปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพียง การม ีค  ณธรรม จร ิยธรรม วิร ิยะอ ตสาหะ กล  าหาญ ซื่อสัตย์ส  จร ิต และเส ียสละ 
เพ่ือส ่วนรวม ถือว ่าเป็นหล ักส าคัญของการท าความด ีดังนั้น เพ่ือส ่งเสร ิมให  บ  คลากร หน ่วยงานที่ม ีความต้ังใจใน 
การปฏิบ ัติงานด วยความซื่อสัตย์ ส จริต ท าความดีอย ่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแกป่ระชาชนต าบลนาตาลผู  ทีท่ า 
ค  ณประโยชน ์หร ือเต  มใจเข  าร ่วมในก ิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลอย ่างสม่ าเสมอองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาตาลจ ึงจัดกิจกรรมยกย ่องและเชิดช ูความดี ความซื่อสัตย์ ส จริต และการตอ่ต านการท จร ิตแก ่
บ  คคล หน ่วยงาน องค ์กร ด ีเด ่น ผู  ท าความดี ม ีความซื่อสัตย์ส  จร ิต และผู  ท าค  ณประโยชน ์หร ือเข  าร ่วมใน
ก ิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล โดยการมอบใบประกาศเก ียรติค ณเพ่ือยกย ่องบ  คคลผู  เส ียสละ
และท าค  ณประโยชน ์ให  ก ับหน่วยงานทีค่วร ได  ร ับการยกย ่องชมเชย และเป  นบ  คคลต ัวอย ่างและจ ัดก ิจกรรม
รณรงค์ เผยแพร ่ประชาส ัมพันธ์ให  ประชาชน หน ่วยงาน องค ์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลม ี
ค ่าน ิยม ยกย ่อง เช ิดช ูและเห  นค  ณค ่าของการประพฤต ิปฏิบัติ ตนตามหล ักค  ณธรรมและจริยธรรม 

 

3. ว ัตถ ประสงค์
 

 

ต าบลนาตาล 
3.๑ เพื่อสร างขวัญและก าลังใจแก ่ผู  ท าค  ณประโยชน์ และมีส ่วนร ่วมในก ิจกรรมของหน่วยงาน 
 

 

3.2 เพื่อส ่งเสริมการสร  างแรงจูงใจให  ประชาชน หน ่วยงาน องค ์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลตระหนักถ ึงความซื่อสัตย์ส จริต เสียสละเพ่ือประโยชน ์ส ่วนรวม 

3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให ประชาชน หน ่วยงาน องค ์กรในเขตหน่วยงาน 
ต าบลนาตาลมีค ่านิยม ยกยอ่ง เช ิดช ูและเห นค ณค ่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหล ักค ณธรรมและจริยธรรม 

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
- ประชาชน หน ่วยงาน องค ์กรทั้งภาครฐัและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาตาล 
- ผ ู ท าค  ณประโยชน์ และม ีส ่วนร ่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
พ ื้นทีใ่นเขตความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จังหว ัดสกลนคร 

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ จัดประช  มชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร างมาตรการร ่วมก ันในการก าหนด

หล ักเกณฑ์การพ ิจารณาในการคัดเลือกบ  คคล หน ่วยงาน องค ์กรดีเด่น 
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย ่องบ คคล หน ่วยงาน องค ์กรท าความดี เพ่ือให เป็นแบบอย ่าง 
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดช ูเกียรติ และมอบใบประกาศแก ่บ คคล หน ่วยงาน องค ์กรดีเด ่นที ่

ผ ่านการคัดเลือกและได  คะแนนส ูงส ด



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๗๒- 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานบริหารงานทั่วไป)งานสารบรรณ( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑0.๑ ยกยอ่งและเชิดช ูเกียรติแก่บ คคล หน ่วยงาน องค ์กรดีเด่น ผู  ท าค  ณประโยชน ์หรือเข า 

รว่มในก ิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
๑0.2 ประชาชน หน ่วยงาน องค ์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลมีค่านิยม ยกย่อง 

เช ิดชู และ เห นค ณค่าของการประพฤตปิฏ ิบัติตนตามหล ักค ณธรรมและจรยิธรรม



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๗๓- 
 

2.4.3 ยกยองเชดิชเูกยีรติทีด่ ารงตนตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง 
โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : กจิกรรมเช ิดชเูกยีรตปิระชาชนผ ู ปฏบิัต ิตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพ ียง 

 

2. หลักการและเหต ผล 
เศรษฐกิจพอเพียง เป  นปร ัชญาทีพ่ระบาทสมเด  จพระเจ  าอยู ่ห ัวทรงม ีพระราชดำร ัสชี้แนะแนว 

ทางการด าเนินชีวิตแก ่พสกน ิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานว่า 25 ป ีต้ังแต ่ก ่อนวิกฤต ิการณ ์ทางเศรษฐก ิจ และ 
เมือ่ภายหล ังได ทรงเน นย้ าแนวทางการแก  ไขเพ่ือให  รอดพ นและสามารถด ารงอยู ่ได  อย ่างมัน่คงและยั่งย ืนภายใต  
กระแสโลกาภ ิวัฒน ์และความเปลี่ยนแปลงต ่างๆ ซ่ึงการเกษตรในสม ัยก ่อน  เกษตรกรจะท าการผู ผล ิตเพ่ือการ 
บริโภคโดยอาศ ัยธรรมชาต ิตามสภาพแวดล  อมม ีการปล ูกพืชหลากหลายชน ิดคละก ัน ทั้งพืชผ ัก ไม  ผล ไม  ย ืนต  น 
พ ืชสม นไพร พ ืชใช  สอย ในลักษณะของส่วนผสม ต ่อมาม ีการพัฒนาเป  นการเกษตรเพ่ือการบร ิโภคและจ าหน ่าย 
ท าให  ต  องใช ทร ัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต  นท  นการผู ล ิตส ูงขึ้นประกอบก ับเก ิดว ิกฤต ิทางเศรษฐก ิจของ 
ประเทศ ท าให  ต  องห ันกล ับมาท าการเกษตรเพ่ือการบร ิโภคและจำหน ่ายในล ักษณะเศรษฐก ิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปล ูกผ ักสวนคร ัวรั้วก ินได  จ ึงเป  นอีกแนวทางหนึ่งที่น ่าสนใจ เนื่องจากเป  นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป  น 
การใช พ ื้นทีเ่ล  กๆ ให  เก ิดประโยชน ์ ปลอดภัยจากการใช สารเคม ีและสารพิษตกค  าง ท าให  สภาพแวดล  อมของ 
บริเวณบ  านน ่าอยู ่น ่าอาศ ัย และทีส่ าคัญสามารถใช บร ิโภคในคร ัวเร ือนเป  นการลดรายจ ่ายของครอบคร ัวแทนที่ 
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป  นการเพ ิ่มรายได  ให  แกค่รอบครวัอ ีกด วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลได  เห  นความส าคัญของการส ่งเสร ิมการด าเนินชีวิตตามหล ัก 
เศรษฐก ิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในคร ัวเร ือนเป  นลำด ับแรก จ ึงได  ค ัดเล ือกประชาชนทีป่ฏิบัติตนตาม
ปร ัชญา เศรษฐก ิจพอเพียง  ทีส่ามารถลดการใช ทร ัพยากรน้ าและต  นท  นในการใช จ ่ายลงได  และสามารถน าผู ล ิต
ผลที ่เหล ือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได อ ีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ทีม่ ีการบร ิหารจ ัดการ
น้ า ในพ้ืนทีเ่พาะปล ูกพืชฤด ูแล  งให  สอดคล  องก ับปร ิมาณน้ าต  นท  นและสถานการณ ์ทีเ่กีย่วข  องเพ่ือเป  นต ัวอย ่าง 
ตลอดจนสามารถถ ่ายทอดความร ู เพ่ือช ่วยเหล ือเกษตรกรที่ได  ร ับผลกระทบจากภ ัยแล  งให  ม ีรายได  จากก ิจกรรม 
อ ื่นทดแทนอย ่างยั่งย ืน จ ึงได  จ ัดท าก ิจกรรมเช ิดชูเก ียรต ิประชาชนผู  ปฏิบัติตามปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพียง เพ่ือ 
เป็นตัวอย ่างให แกเ่กษตรกรได น อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียงของพระบาทสมเด  จพระเจ  าอยู ่ห ัวมาใช  ใน
การด าเนินช ีว ิตอ ีกด  วย 
 

3. ว ัตถ ประสงค ์
เพื่อเช ิดช ูเกียรติประชาชนผู ปฏ ิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียง ให เป็นตัวอย ่างและเป  น 

ว ิทยากร ถ่ายทอดให แก่เกษตรกร 
 

4. สถานทีด่ าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

5. ว ิธดี าเนินการ   
5.๑ ประช มคณะกรรมการ ประจ าต าบลนาตาล 
5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐก ิจพอเพ ียง ประจ าปี 
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให เป็นว ิทยากร 
5.4 ประชาสัมพันธ์ 
5.5 สร  ปและรายงานผลการด าเนินงาน

 

6. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕)



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๗๔- 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
20,000 บาท 

 

8. ผู รบัผิดชอบโครงการฯ 
งานบริหารงานทั่วไป)งานสารบรรณ( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

9. ตวัช ี้ว ัด  
 

9.๑ ตัวช ี้ว ัดที่ ๑ ระดับความส าเร  จของเกษตรกรสมัครใจเข  าร่วมโครงการเศรษฐกจิพอเพ ียง
เพ่ือสนองพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียง 

9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร จกิจกรรมถ่ายทอดให ความรู  โดยว ัดจากเป  าหมาย 
เกษตรกรและบ คคลทั่วไปท่ีสนใจขอเข าศึกษาโครงการฯ จ านวน ๑00 คน 

 

๑0. ผลลพัธ ์
๑0.๑ เกษตรกรทีผ่่านการอบรมสมัครใจเข  าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพ ียงเพ่ือสนอง 

พระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย ่างเป็นรูปธรรม 
๑0.2 ด าเนินงานอย่างเป็นร ูปธรรมและเป  นศูนย์เรียนร ู มีช ีว ิตของต าบลนาตาลได 



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๗๕- 
 

2.5 มาตรการจัดการในกรณไีด  ทราบ หรือรบัแจ  งหร ือตรวจสอบพบการท จรติ 
2.5.๑ ด าเนนิการให  ม ีข อตกลงระหวา่งบ คลากรในองค ์กรได  ปฏบิตัหิน  าทีร่าชการด  วยความซื่อสตัย ์ส จรติ ม ี
ค  ณธรรม จรยิธรรม และการบรหิารราชการกจิการบ  านเมอืงทีด่ ี

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ “จดัท าข อตกลงการปฏ ิบตัริาชการ” 

 

2. หลักการและเหต ผล 
จากการประเม ินค  ณธรรมและความโปร ่งใสในการด าเนินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐได  ก าหนด 

ดัชน ีในการประเม ินท่ีค านึงถ ึงหล ักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป  นหล ัก 
รวมถ ึงข  อเท  จจร ิงของการท  จร ิตทีเ่ก ิดขึ้นภายในหน ่วยงานของภาคร ัฐ สาเหต  ส ่วนมากเก ิดจากการด าเนินงาน 
ของระดับบ คคล หรือเก ิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หร ือเก ิดจากล ักษณะงานและการร ับสิ่งของต ่างๆ 
ทีเ่อ้ือให  เก ิดการท  จร ิต ดังนั้น วิธีการบร ิหารจ ัดการภายในองค ์กรทีน่ าไปสู ่การปร ับเปลี่ยนพฤต ิกรรม ค ่าน ิยม 
และวัฒนธรรมขององค ์กรให  กลายเป  นสิ่งทีย่อมร ับได  ของผู  บร ิหารและเจ  าหน  าทีภ่ายในองค ์กร โดยการสร  าง 
ความตระหน ักถ ึงความร ับผ ิดชอบและการม ีส ่วนร ่วมในการต ่อต  านการท  จร ิตภายในองค ์กร ของผู  บร ิหารและ 
เจ  าหน  าที่ถ ึงแม  จะเป  นสิ่งทีย่ากต ่อการด าเนินงานก  ตาม แต ่เป  นสิ่งส าคัญทีห่น ่วยงานต  องสร  างให  เก ิดการ 
เปล ี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู ่องค ์กรที่ม ีค ณธรรมและความโปร ่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป  นการสร  างแนวร ่วม 
ในการต ่อต  านการท  จร ิตอ ันจะส ่งผลต ่อส ังคม ชมชน และประเทศเก ิดความตระหน ักถ ึงภ ัยจากากรท  จร ิตและ 
ปฏ ิเสธการท จริตในท กรูปแบบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจ ึงได  จ ัดท ามาตรการ “จ ัดท าข  อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ ก าหนดด ัชน ีในการประเม ินการปฏิบัติราชการด วยความซื่อสัตย์   ส  จร ิต   ตามแนวทางการ
บร ิหารก ิจการ บ  านเม ืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป  นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค ์กรที่จะน าไปสู ่การยกระด ับ
ค  ณธรรมและ ความโปร ่งใสในการด าเนินงานให  สูงขึ้น 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพื่อให บ คลากรปฏ ิบัติราชการด  วยความซื่อสัตย์ ส จริต มีค  ณธรรม ตามแนวทางการ 

บริหารกิจการบ านเมืองทีดี่ 
3.2 เพ่ือให ท กส ่วนราชการ (ส าน ัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏ ิบัติ 
3.3 เพื่อเสริมสร างวัฒนธรรมองค ์กรท่ีมีความโปร ่งใส มีค  ณธรรม 

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
บ คลากรในองค ์กรปฏิบ ัติตามเกณฑ์ตวัช ี้ว ัดข  อตกลงการปฏ ิบัติราชการ 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ จัดท าข  อตกลงในการปฏิบัติราชการของท  กส ่วนราชการระหว่างส่วนราชการก ับผู บร ิหาร

ท องถ่ินท่ีม ีดัชนีในการประเม ินการปฏ ิบัติราชการด  วยความซื่อสัตย์ ส จริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ 
บ านเมอืงทีดี่ 

6.2 รวบรวมรายงานข อตกลงการปฏ ิบัติราชการของท กส ่วนราชการเสนอผู  บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร อมแจ  งให ท กส ่วนราชการถือปฏ ิบัติ



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๗๖- 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานบริหารงานทั่วไป)นักทรัพยากรบ คคล( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
มีการจัดท าข อตกลงการปฏิบ ัติราชการ



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๗๗- 
 

2.5.2 ม ีการให ความร ่วมมอืกบัหน ่วยงานราชการ จงัหวด อำเภอ ที่ได  ด าเนินการตามอ านาจ
หน าทีเ่พื่อการตรวจสอบ ควบค ม ดแูลการปฏบิตัริาชการขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิน่ 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : กจิกรรม ให ความร ่วมม ือก ับหน่วยตรวจสอบที่ได  ด าเนนิการตามอ านาจหน  าทีเ่พือ่การ 
ตรวจสอบ ควบค มดูแล การปฏบิตัิราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

2. หลักการและเหต ผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลให  ความร ่วมม ือก ับหน ่วยตรวจสอบทีไ่ด  ด าเนินการตาม

อ านาจหน  าที่ เพ่ือการตรวจสอบ ควบค ม ดูแลการปฏ ิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เนื่องจาก
เห  นความส าคัญของการ ตรวจสอบทีจ่ะเป  นป ัจจ ัยส าคัญช่วยให  การด าเนินงานตามภารก ิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาตาลเป  นไปอย ่างมี ประส ิทธิภาพและประส ิทธิผล ช ่วยป  องก ันหร ือลดความเส ี่ยงจาก
การด าเนินงานที่ผ ิดพลาดและลดความ เส ียหายที่อาจจะเก ิดขึ้น ซ่ึงนอกจากจะให  ความร ่วมม ือก ับหน ่วย
ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช.,  ส  วง. จ ังหวด, อ าเภอ) แล ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลยังให ความส าคัญก ับ
การตรวจสอบภายในด  วย โดยให  ม ีเจ  าหน  าทีต่รวจสอบ ภายในท าหน  าท่ีตรวจสอบภายในโดยอ ิสระ/ม ีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายใน ท  กส ่วนราชการการให  ความร ่วมม ือก ับส านักงานการ
ตรวจเง ินแผ ่นด ิน ในการตรวจสอบบ ัญชีและงบการเง ิน ประจ าปี  ได  มอบหมายให  หน ่วยงานผู  เบ ิก/ห ัวหน  า
หน ่วยคล ัง ม ีหน  าทีใ่ห  คำชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่ เจ าหน  าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณี
ได รับข อทักท วงให หัวหน  าหน ่วยงานผู  เบ ิก/ห ัวหน  าหน ่วยงาน คล ังปฏิบัติตามข  อท ักท  วงโดยเร  ว  อย ่างช าไม ่เก ิน  
45  วันน ับจากว ันที่ได  ร ับแจ  งข  อท ักท  วง กรณ ีทีช่ ี้แจงข  อ ท ักท  วงไปย ัง สตง. แล  ว แต่ สตง.ย ืนย ันว่าย ังไม ่ม ี
เหต  ผลทีจ่ะล  างข  อท ักท  วง ก  จะด าเนินการชี้แจงเหต  ผลและ รายงานให  ผู  ว ่าราชการจ ังหวดให  เสร  จสิ้นภายใน 
45 วัน น ับจากวันที่ได  ร ับทราบผลการวิน ิจฉ ัยตามระเบ ียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด  วยการร ับเง ิน การเบ ิก
จ ่ายเง ิน การฝากเง ิน การเก  บร ักษาเง ิน และการตรวจเง ินของ องค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น พ.ศ. 2547 แก  ไข
เพ ิ่มเต ิมถ ึง (ฉบ ับที่ 3) พ.ศ. 2548ในกรณ ีที่ม ีการตรวจสอบ การท  จร ิต ม ีการมอบหมายให  งานสอบสวนและ
ด าเนินการทางวิน ัย หน่วยงานม ีหน  าทีด่ าเนินการให  เป  นไปตาม ระเบ ียบกฎหมายโดยเคร ่งคร ัด เทีย่งธรรม ไม ่
เล ือกปฏิบัติ กรณ ีม ีเรื่องร  องเร ียนกล ่าวหาบ  คลากรทีป่ฏิบัติ ราชการตามอ านาจหน  าทีโ่ดยม ิชอบนอกจากนี้ 
ย ังให  ความร ่วมม ือก ับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จ ังหวด  ที่ได  ด าเนินการตามอ านาจหน  าทีเ่พ่ือการ
ตรวจสอบควบค  ม ด ูแล  การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ต าบลนาตาล เพ่ือความโปร ่งใส และป  องก ันการ
ท จริต และผลการบร ิหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑0 ปี ไม ่พบการ ท จริตแต่อย่างใด  

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือให เป็นมาตรการจัดการ กรณีได รับทราบหร ือรบัแจ  ง หรือตรวจสอบพบการท จริต 
3.2 เพ่ือความโปร ่งใส และป  องก ันการท จริต ตามหลักการบริหารกิจการบ  านเมืองทีดี่ 

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
ท กส าน ัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข  อตกลงการปฏ ิบัติราชการต ่อผู  บริหาร 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
ท กส าน ัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

 

6. ว ิธดี าเนินการ 
 

-๗๘- 
 
 

- ท กส าน ัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให ความร ่วมม ือกับหน ่วยตรวจสอบทีไ่ด  ด าเนินการตามอ านาจ
หน  าทีเ่พ่ือการตรวจสอบควบค ม ดูแล การปฏิบ ัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

- ปฏ ิบัติตามขอท ักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
ท กส าน ัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
    ๑0.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลม ีมาตรการจัดการ กรณ ีได รับทราบหรือรับแจ  ง หรือ                  
    ตรวจสอบพบการท จริต 

 

 ๑0.2 องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลม ีความโปร ่งใส และป  องก ันการท จริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ  านเมืองที่ดี



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๗๙- 
 
 

2.5.3 ด าเนนิการให  ม ีเจาหน าทีท่ีร่บัผดิชอบด าเนนิการให  เปน็ไปตามกฎหมาย กรณ ีม ีเรือ่ง ร  องเรียน
กล ่าวหาบ คลากรในองค ์กรปกครองส ่วนท องถิน่ทีป่ฏ ิบตัริาชการตามอ านาจหน  าทีโ่ดยม ิชอบ 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ “แตง่ตัง้ผู รับผดิชอบเกีย่วก ับเรือ่งร  องเรยีน” 

 

2. หลักการและเหต ผล 
ด วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลมีนโยบายใช หล ักธรรมาภิบาลส ่งเสร ิมให ภาคประชาชน

เข  ามาม ีส ่วน ร ่วมโดยเป ิดโอกาสให  ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร  องเร ียน แจ  งเบาะแส  เสนอข  อค ิดเห  น ซ่ึง
สามารถยื ่นคำ ร  องเร ียนผ ่านช ่องทางต ่างๆได  อ ินเตอร ์เน  ต ทางโทรศ ัพท์  หร ือแจ  งเบาะแสด  วยตนเอง  ฉะนั้น  
เพ่ือให  การ ด าเนินการร ับเรื่องร  องเร ียนเป  นไปด  วยความเร ียบร  อยสามารถแก  ไขความเด ือดร  อนของประชาชน
ได  อย ่างมี ประสิทธิภาพ จ ึงได  แต่งตั้งคณะท างานร ับผ ิดชอบการร ับเรื่องร  องเร ียนประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาตาลรวมถ ึงจ ัดท าคู ่ม ือด าเนินการเรื่องร  องเร ียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลขึ้นเพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจ ัดการในกรณ ีได  รับทราบหรือรับแจ งเรื่องร  องเรียนต ่างๆ เจ าหน  าทีร่ับผิดชอบได ถือปฏ ิบัติ
ให  เป็นแนวทางเดียวกัน 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือจดัให มีเจ าหน  าทีผู่  รับผ ิดชอบด าเนินการรบัแจ  งเรื่องร  องเรียนต ่างๆ 
3.2 เพ่ือจ ัดให  ม ีมาตรการจ ัดการในกรณ ีได  ร ับทราบหร ือร ับแจ  งหร ือตรวจสอบพบการท  จร ิต 

เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล ่องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข องอย่างถูกต  อง 
 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ าหน  าทีร่ับผิดชอบด าเนินการเก ี่ยวกับเรื่องร  องเรียน 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ ก าหนดผู  รับผ ิดชอบเรื่องร  องเรียน 
6.2 จัดท าคู ่ม ือด าเนินการเรื่องร  องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
6.3   จ ัดประช มให  ความร ู เจ  าหน  าทีผ่ ู ร ับผ ิดชอบเรื่องร  องเร ียนเพ่ือใช เป  นมาตรฐานในการ

ปฏ ิบัติงานและด าเนินการแก ไขป ัญหาเรื่องร  องเร ียนท่ีได  ร ับจากช ่องทางการร  องเร ียนต ่างๆ ให  เป  นไปในท ิศทาง 
เดียวกัน โดยโปร ่งใสและเป็นธรรม 

6.4 เผยแพร ่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวก ับเรื่องร  องเร ียนของหน่วยงาน 
ตำบลนาตาลให  ผู  ร ับบร ิการผู  ม ีส ่วนได  เส ียคู ่ส ัญญาประชาชนทัว่ไปหน ่วยงานภายนอกตลอดจนบ  คลากร 
ภายในหน่วยงาน สามารถเข าใจและใช ประโยชน ์จากกระบวนการและขั้นตอนด ังกล ่าวได  ตรงกบัความต องการ 

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 
 
 
 
 
 



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๘๐- 
 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
เจ  าหน  าที่ร ับผ ิดชอบด าเนินการเกี ่ยวก ับเรื่องร  องเร ียนด าเนินการจ ัดการเรื่องร  องเร ียนของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลตามคู ่ม ือด าเนินการเรื่องร  องเร ียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลโดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ปฏ ิบัติงานที่สอดคล  องก ับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก ี่ยวข องอย่างถูกต  อง



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๘๑- 
 

โครงการที ่2 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ “ด าเนนิการเกีย่วกับเรื่องร  องเรยีน กรณ ีม ีบ คคลภายนอกหรอืประชาชน 
กลา่วหาเจ าหน าทีข่ององค์การบรหิารสว่นต าบลนาตาลว ่าท จรติและปฏบิัตริาชการตามอ านาจหน าทีโ่ดย
ม ิชอบ” 

 

2. หลักการและเหต ผล 
ส ืบเนื่องจากค าสั่งคณะร ักษาความสงบแห ่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป  องก ันและ 

แก ไขป ัญหาการท  จร ิตประพฤต ิม ิชอบได  ก าหนดให  ท  กส ่วนราชการและหน ่วยงานของร ัฐ ก าหนดมาตรการหร ือ 
แนวทางป้องก ันและแก ไขป ัญหาการท  จร ิตประพฤต ิม ิชอบในส ่วนราชการและหน ่วยงานของร ัฐ โดยม  ่งเน  นการ 
สร างธรรมมาภิบาลในการบร ิหารงาน และส่งเสร ิมการม ีส ่วนร ่วมจากท  กภาคส ่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวง เพื่อ 
สก ัดกัน้ม ิให  เก ิดการท  จร ิตประพฤต ิม ิชอบได  ประกอบก ับนโยบายของพลเอกประย  ทธ์   จ ันทร ์โอชา 
นายกร ัฐมนตรี ได  แถลงนโยบายของร ัฐบาลต ่อสภาน ิต ิบ ัญญ ัต ิแห ่งชาติ เมือ่วนที่ ๑2 ก ันยายน 2557 ก  ได  
ก าหนดให  ม ีการบร ิหารราชการแผ ่นด ินทีม่ ีธรรมมาภ ิบาลและการป  องก ันปราบปรามการท  จร ิตและประพฤติ 
ม ิชอบในภาคร ัฐ เป  นนโยบายส าคัญของร ัฐบาล เพ่ือให  การข ับเคลื่อนนโยบายของร ัฐบาลและคณะร ักษาความ 
สงบแห ่งชาติ  ในการป  องก ันและแก  ไขป ัญหาการท  จร ิตประพฤต ิม ิชอบเป  นไปอย ่างม ีประสิทธิภาพ ในการนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจ ึงได  จ ัดท ามาตรการการด าเนินการเกีย่วก ับเรื่องร  องเร ียนกรณ ีม ี
บ  คคลภายนอกหร ือประชาชนกล ่าวหาเจ  าหน  าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลว ่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน  าท่ีโดยม ิชอบขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให  ประชาชนหร ือผู  ม ีส ่วนได  เส ียได  ทราบชองทางการร  องเร ียนแนวทางการ
พิจารณาร ับเรื่องร  องเร ียนและการตอบสนองต ่อข  อร  องเร ียนในเรื่องการท  จร ิตหร ือประพฤต ิม ิชอบของ
ข  าราชการ และเป  นการสร  างเคร ือข ่าย ภาคประชาชนในการช่วยสอดส ่องและเฝ  าระว ังม ิให  เจ  าหน  าทีก่ระท า
การท  จร ิตหร ือประพฤต ิม ิชอบนอกเหน ือ อ านาจทีต่นมไีด อ ีกทางหนึ่งด  วย 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑เพื่อสร างจิตส านึกให  แก่พนักงานพนักงานครหูน่วยงาน บ คลากรทางการศ ึกษาใน

หน่วยงานพน ักงานจ  างตามภารก ิจและล ูกจ  างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลยึดมั่นในค  ณธรรม
จร ิยธรรมทีด่ ีและ ตระหนักถ ึงความส าคัญของภัยของการท จริตและประพฤตมิ ิชอบ 

3.2 เพื่อให การตรวจสอบเรื่องร  องเรียนเกี่ยวกับการท จริตและประพฤติม ิชอบ เป็นไปอย่าง 
รวดเร ว โปร ่งใส เป็นธรรม 

 

4. เปา้หมาย 
“เจ าหน  าที”่ หมายถึง พนักงานพนักงานครู บ คลากรทางการศึกษา พนักงานจ  าง ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร  องเรียนว่าม ีมูลและเข า

องค ์ประกอบความผิดการท จริตและประพฤต ิมิชอบหร ือไม่ 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข  อเท จจริง กรณมีีเจ าหน  าที่ท จริตและปฏ ิบัติราชการตาม 

อ านาจหน  าทีโ่ดยมิชอบ 
 
 



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๘๒- 
6.3 ก าหนดช่องทางการร  องเร ียน แจ  งเบาะแสข  อม ูลเกี ่ยวก ับการท  จร ิตและประพฤต ิม ิชอบ 

และพัฒนาช ่องทางการร  องเร ียนให  ง ่าย สะดวกและวิธีการค   มครองผู  ให  ข  อม ูล เพ่ือเป  นหล ักประก ันและสร  าง 
ความมั่นใจแกผู่  ให ข อมูลในการให ข อมูลทีเ่ป็นประโยชน ์แก่หน ่วยงาน 

๖.๔ แจ งผลการพิจารณาให  ผู  ร  องเร ียนทราบผลและความค ืบหน  าของการด าเนินการ ภายใน 
๕ วัน 

 
7. ระยะเวลาด าเนนิการ 

๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์ตัวช ี้ว ัด ร อยละของเรื่องร  องเรียนของเจ  าหน  าทีท่ีม่ ีการท จริตและ
ประพฤตมิ ิชอบ ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ  าหน  าที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๘๓- 
ม ิติที ่3 การสง่เสริมบทบาทและการม ีส ่วนร ่วมของภาคประชาชน 

3.๑ จดัให ม ีและเผยแพร ่ข อมลูข ่าวสารในชอ่งทางที่เป  นการอ านวยความสะดวกแก ่ประชาชนได  ม ีสว่น
ร ่วมตรวจสอบการปฏ ิบ ัติราชการตามอ านาจหน  าทีข่ององค์กรปกครองสว่นท องถิน่ได  ท กขัน้ตอน 
3.๑.๑ จดัให ม ีศ ูนย ์ข อม ูลข่าวสารตามกฎหมายวา่ด  วยข  อม ูลข่าวสารของทางราชการ 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ “ปรบัปร งศนูย ์ข อม ูลข่าวสารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาตาลให  ม ี
ประสทิธภิาพมาก ยิง่ขึน้” 

 

2. หลักการและเหต ผล 
ตามมาตรา 9 แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิข  อม ูลข ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บ ัญญ ัต ิให  

หน ่วยงานของร ัฐต  องจ ัดให  ม ีข  อม ูลข ่าวสารของราชการอย ่างน  อยตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ให  ประชาชนเข  า 
ตรวจด ูได  ณ  ทีท่ าการของหน ่วยงานของร ัฐโดยเร ียกสถานที่ทีจ่ ัดเก  บรวบรวมข  อม ูลข ่าวสารและให  บร ิการว ่า 
“ศ ูนย ์ข  อม ูลข ่าวสาร” โดยม ีเจตนารมณ ์ให  ประชาชนม ีโอกาสอย ่างกว างขวางในการได  ร ับข ่าวสารเกีย่วก ับการ 
ด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให  การด าเนินการด ังกล ่าวเป  นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาตาลจ ึงได  ให  ม ีสถานทีส่ าหรับประชาชนเข  าตรวจด ูข  อม ูลข ่าวสารซ่ึงได  รวบรวมไว  โดยจ ัดเป  นศ ูนย ์ข  อม ูล
ข ่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลให  บร ิการ  ณ  ศ ูนย ์บร ิการร ่วมองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลโดยม ี
สำน ักปล ัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เป็นผู รับผิดชอบข  อมูลข่าวสารต ่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข าตรวจดู
ได  เพ่ือประชาชนจะได  สามารถร ับรู  สิทธ ิและหน  าที่ของตนอย ่างเต  มทีใ่นการแสดงความค ิดเห  นและใช ส ิทธิทาง
การเม ืองได  โดยถ ูกต  องตรงก ับความ เป็นจร ิง ในการรักษาประโยชน ์ของตนต่อไป 
 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพื่อเผยแพร ่ข อมูลข่าวสารอ ันเป  นประโยชน ์แก่ประชาชนอย ่างครบถ วน ถูกต  องและไม่ 

บิดเบือนขอเท จจริง 
3.2 เพ่ือเพ ิ่มช ่องทางให ประชาชนได มีส่วนร ่วมในการตรวจสอบการปฏ ิบัติงานของหน่วยงาน 

ต าบลนาตาล 
 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
ศูนย ์ข อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล จ านวน ๑ แห่ง 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
ณ ศูนย ์ข  อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ มีการจัดตั้งศูนยข์  อมูลข ่าวสารและจัดสถานทีใ่ห  ประชาชนเข  าตรวจดูข อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ าหน  าทีผู่  รับผ ิดชอบเป  นปัจจ บ ัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบร ิหารงานบ  คคล การบร ิหารงบประมาณ

การเง ิน  การจ ัดหาพ ัสด   การคำนวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงานเป  นไปตามหล ักเกณฑ์ วิธีการที ่
กฎหมาย ระเบ ียบ กฎข  อบ ังค ับที่ก าหนดให  องค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นต  องเผยแพร ่ให  ประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได  ข อมูลครบตามรายการทีก่ าหนด 

6.4 มีการจัดประช  มให  ความร ู แก่บ คลากรขององค์กรปกครองส ่วนท องถิ่น เกี่ยวกับการ 
ปฏ ิบัติตาม พ.ร.บ. ข อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๘๔- 
 

6.5 มีการให  ความรู แกป่ระชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอ ินเตอร์เน  ตส าหรับให  บริการประชาชนทัว่ไป 
6.7 มีการจัดเก บสถิติผู  มารบับริการและสร ปผลเสนอผ ู บร ิหาร 

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานบริหารงานทั่วไป)งานสารบรรณ( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
จ านวนศูนย ์ข อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๘๕- 
 

โครงการที ่2 
๑. ชือ่โครงการ : กจิกรรม “ให ความร ู ตาม พ.ร.บ. ข อมลูข ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

 

2. หลักการและเหต ผล 
ค  ณธรรม จร ิยธรรมเป  นหนึ่งในหล ักธรรมาภิบาลที่หน ่วยงานภาคร ัฐท  กแห ่งพึงปฏิบัติเพ่ือให  

เก ิดการบร ิหารจ ัดการที่ด ีและส ่งเสร ิมองค ์กรให  ม ีศ ักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถ ึงความโปร ่งใสการ 
ท างานทีจ่ าเป็นต  องม ีในท  กหน ่วยงานโดยเฉพาะหน ่วยงานภาคร ัฐ โดยหนึ่งในแนวทางทีจ่ะช่วยให  เก ิดความ 
โปร ่งใสในการท างาน ค ือ การเป ิดเผยข  อม ูลข ่าวสาร ตามที่ร ัฐธรรมน ูญแห ่งราชอาณาจ ักรไทย พ.ศ.  2540 
มาตรา 58 บ ัญญ ัต ิเกีย่วก ับส ิทธ ิการร ับร ู หร ือร ับทราบข  อม ูลข ่าวสารของราชการว ่า “บ  คคลย ่อมม ีส ิทธิได  ร ับ 
ทราบข  อม ูลหร ือข ่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน ่วยราชการ หน ่วยงานของร ัฐร ัฐวิสาหก ิจ หร ือราชการ 
ส ่วนท องถิ่น” และตามพระราชบัญญ ัต ิข  อม ูลข ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได  ระบ  หล ักการและเหต  ผลของ 
พระราชบ ัญญ ัต ิข  อม ูลข ่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให  ประชาชนม ีโอกาสกว างขวางใน 
การได  ร ับข  อม ูลข ่าวสารเกีย่วก ับการด าเนินการต ่างๆ ของร ัฐเป  นสิ่งจ าเป็น เพ่ือทีป่ระชาชนจะสามารถแสดง 
ความค ิดเห  นและใช ส ิทธ ิทางการเม ืองได  โดยถ ูกต  องมากยิ่งขึ้นการเป ิดเผยข  อม ูลข ่าวสารของหน่วยงาน
ต าบลนาตาลให  ประชาชนร ับร ู อย ่างถ ูกต  อง รวดเร  วจากการท างานที่ม ีประส ิทธิภาพจ ึงเป  นสิ่งทีจ่ าเป็นอย ่าง
ยิ่งซึ่ง สอดคล  องก ับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

ดังนั้น เพื่อเสร ิมสร  างให องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลม ีความโปร ่งใสในการท างานมาก
ยิ่งขึ้น จ ึงได  จ ัด กิจกรรมเสริมสร างค  ณธรรมจริยธรรม น าความโปร ่งใสสู ่องค ์กร เพ่ือให  บ  คลากรของหน่วยงาน
และต ัวแทนช  มชน ได  ร ับรู  ส ิทธิในการเข  าถ ึงข  อม ูลข ่าวสารของราชการและเร ียนร ู เรื่องค  ณธรรม จร ิยธรรม และ
ความโปร ่งใส และเมื่อเกิดความเข  าใจแล  วจะสามารถขยายผลบอกต ่อไปย ังผู  ใกล  ชิด สร  างเคร ือข ่ายความ
ร ่วมม ือระหว่างหน่วยงาน กับภาคประชาชนให  มีความเข มแข  งยิ่งขึ้น 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
เพ่ือให  ผู  เข  าร ่วมก ิจกรรมตระหน ักถ ึงความส าคัญของการม ีค  ณธรรม จร ิยธรรมและความ 

โปร ่งใสในการท างานและม ีความร ู เกีย่วก ับส ิทธิในการเข  าถ ึงข  อม ูลข ่าวสารตามพระราชบ ัญญ ัต ิข  อม ูลข ่าวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
ผู  เข  าร ่วมอบรม จ านวน 90 คน 
(ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน ๑0 คน, ตัวแทนช มชน จ านวน 80 คน) 
ผลการเรียนเฉลี่ย ร อยละ 80 
ผู  เข  าร ่วมก ิจกรรมมีความพ ึงพอใจ ร อยละ 80 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจความต  องการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหล ักสตูร  
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 ว ัดผลความรู  
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๘๖- 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์  
จ านวนผู้เข ้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพ  งพอใจของผู ้เข ้าร่วมก ิจกรรม



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๘๗- 
 

3.๑.2 ม ีการเผยแพร ่ข  อม ูลข ่าวสารเกีย่วก ับการบร ิหารงานบ คคล การบรหิารงบประมาณ การเงนิ การจดัหา
พัสด  การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏบิตังิาน เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ว ิธกีารที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข อบ ังคบั ที่ก าหนดให  องค์กรปกครองสว่นท องถิน่ต  องเผยแพร ่ให  ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได  

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ “เผยแพร ่ข อม ูลข่าวสารทีส่ าคญัและหลากหลาย” 

 

2. หลักการและเหต ผล 
ด  วยพระราชบ ัญญ ัต ิข  อม ูลข ่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  มาตรา  7  และมาตรา  9 

ก าหนดให  หน ่วยงานของร ัฐจะต  องจ ัดให  ม ีการเผยแพร ่ข  อม ูลท่ีส าคัญๆ ของหน ่วยงาน เช ่น โครงสร  างและการ 
จัดองค์กร อ านาจหน  าที ่แผนงาน โครงการและอ ื่นๆ 

ดังนั้น   องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจ ึงได  จ ัดท ามาตรการ  “เผยแพร ่ข  อม ูลข ่าวสารที ่
ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให  ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏ ิบัติราชการตามอ านาจหน  าทีแ่ละเข  าถ ึง
ข  อม ูลตาม ภารกิจหล ักขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ได ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือให มกีารเผยแพร ่ข อมูลข่าวสารทีส่ าคัญและเข  าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให มกีารเผยแพร ่ข อมูลข่าวสารทีห่ลากหลาย 
3.3 เพ่ือให ประชาชนหร ือผู  ร ับบริการสามารถเข  าถ ึงข  อมูลข่าวสารได สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
มีข อมูลประเภทต ่างๆ เผยแพร ่ต่อประชาชนในพ ื้นที่ และเข  าถงึได โดยสะดวกมากกว่า ๑0 

ประเภทขึ้นไป 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
พ ื้นทีท่ั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
จัดให  มีขอมูลข่าวสารประเภทต ่างๆ เผยแพร ่ให ประชาชนทั้งในและนอกพ ื้นที่ ได แก่ 
- แผนพัฒนาท องถิ่น 
- งบประมาณรายจ ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตรากาลัง 
- แผนการจัดหาพ ัสด  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สร  ปผลการจัดซื้อจัดจ  าง 
- ข อมูลรายร ับและรายจ ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประช มคณะผู  บริหารท องถิ่น 
- รายงานผลการปฏ ิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏ ิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๘๘- 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานบริหารงานทั่วไป)งานสารบรรณ( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0.ตัวช ี้ว ัด/ผลลัพธ ์
จ านวนข อมูลข่าวสารทีไ่ด  รับการเผยแพร่



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๘๙- 
 

โครงการที ่2 
๑. ชือ่โครงการ : กจิกรรม “การเผยแพร ่ข  อม ูลขา่วสารด  านการเงนิ การคลงั พัสด  และทรพัยส์นิของ 
หนว่ยงาน และการร ับเรื่องร  องเรยีนเกีย่วก ับการเงนิการคลงั” 

 

2. หลักการและเหต ผล 
การบร ิหารงานราชการในป ัจจ  บ ัน ภาคประชาชนได  เข  ามาม ีส ่วนร ่วมและม ีบทบาทอย ่างมาก 

ในการบร ิหารงานของราชการส ่วนท องถิ่นในด  านต ่างๆ การบร ิหารงานราชการส ่วนท องถิ่นต  องสามารถ 
ตรวจสอบได  ต องมคีวามโปรง่ใส ต  องให  ประชาชนได  ร ับทราบข  อม ูล ข ่าวสาร ในการด าเนินก ิจกรรมต ่างๆ เพ่ือ 
เป็นการป้องก ันมิให เกิดการท จริตและประพฤต ิมิชอบเพ่ือให  เกิดประโยชน ์สูงส  ดแกภ่าครัฐและภาคประชาชน 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
เพ่ือเผยแพร ่ข  อม ูลข ่าวสารในการปฏิบัติงานให  ประชาชนได  ร ับรู  เพ่ือประชาส ัมพันธ์การ 

ปฏิบัติงานของภาคร ัฐเพ่ือส ่งเสร ิมบทบาทการม ีส ่วนร ่วมของภาคประชาชนในการต ิดตามตรวจสอบการท  จร ิต 
ประพฤต ิม ิชอบในภาคร ัฐเสร ิมสร  างและพัฒนาเคร ือข ่ายในการต ิดตามและตรวจสอบการท  จร ิตและประพฤติ 
มิชอบในภาครัฐให มีความเข มแข  งเพื่อให มีระบบ และกลไกในการป  องก ันและตรวจสอบม ิให  เก ิดการท  จร ิต หร ือ 
การปฏิบ ัติหน  าทีโ่ดยมิชอบในภาครัฐ 

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
ประชาชนภายในเขตหน่วยงาน 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
เผยแพร ่ข  อม ูลข ่าวสารเกีย่วก ับงบประมาณ รายการบ ัญชีร ับจ ่ายเง ินประจ าปี และการจ ัดซ้ือ

จ ัดจ  าง  จ ัดหาพ ัสด  ต ่างๆรวมถ ึงการประชาส ัมพ ันธ์เกีย่วก ับการชาระภาษ ีท องถิ่น และการร ับเรื่องร  องเร ียน 
ทางด  านการเง ินการคล ัง ผ ่านทางเว บไซต ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลและป ิดประกาศข  อม ูล
ด ังกล ่าวทีบ่อร ์ด ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
7. ระยะเวลาด าเนนิการ 

๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
ประชาชนได รับรู ข  อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของทางราชการ ประชาชนมโีอกาสได  ตรวจสอบการ 

บริหารงานของหน่วยงานท าให  ลดการท จริตและประพฤต ิมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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-๙๐- 
 

3.๑.3 ม ีการปดิประกาศ เผยแพร ่ข อม ูลขา่วสารเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการที่เป  นประโยชน์กบัการ ม ี
สว่นร ่วมตรวจสอบของประชาชน 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการ “จดัให ม ีช ่องทางทีป่ระชาชนเข  าถงึข อม ูลข่าวสารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลนา
ตาล” 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของมาตรการ 
ด  วยพระราชบ ัญญ ัต ิข  อม ูลข ่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 

ก าหนดให  หน ่วยงานของร ัฐจะต  องจ ัดให  ม ีการเผยแพร ่ข  อม ูลท่ีส าคัญๆ ของหน ่วยงาน เช ่น โครงสร  างและการ 
จัดองค์กร อ านาจหน  าที ่แผนงาน โครงการและอ ื่นๆ 

ดังนั้น    องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจ ึงได  ตระหน ักและเห  นความส าคัญของ 
การเผยแพร ่ข  อม ูลที่ ส าคัญๆ ของหน ่วยงานผ ่านทางช่องทางทีห่ลากหลาย เพ่ือให  การเผยแพร ่ข  อม ูล
ข ่าวสารครอบคล  มท  ก กล  ่มเป  าหมาย ได  แก่ หน ่วยประชาส ัมพันธ์ ณ ทีท่ าการของหน ่วยงาน เว บไซต ์ของ
หน ่วยงานหร ือสื ่อส ังคม (Social Media) หมายเลขโทรศ ัพท ์เฉพาะ การเผยแพร ่ข  อม ูลทางสื่อสิ่งพิมพ ์ต ่างๆ 
โทรท ัศน์ วิทย  สื่อ อิเล  กทรอน ิกส ์อ ันๆ ทั้งนี้  เพื่อให  ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน าทีแ่ละเข  าถ ึง ข อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลได ง ่ายและสะดวกมากขึ้น 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือให มีช ่องทางการเผยแพร ่ข  อมูลข่าวสารของหนว่ยงานทีห่ลากหลาย 
3.2 เพ่ือให ประชาชนหร ือผู  ร ับบริการสามารถเข  าถ ึงข  อมูลข่าวสารได  สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือให มีช ่องทางในการร ับเรื่องร  องเรียนทีเ่ข  าถงึประชาชนได  ง่าย 

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
ช ่องทางในการเผยแพร ่ข  อมูลข่าวสารของหน ่วยงาน จ านวนไมน่ อยกว ่า 7 ช ่องทาง 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
พ ื้นทีท่ั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ 
 

 

ได แก่ 
 
 
 
 

 

เคลื่อนที่ 

 
 

จัดให  มีและเผยแพร ่ข  อมูลข่าวสารในช ่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก ่ประชาชน 
 

 

- บอร์ดหน  าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ร านค าช  มชนตามช มชน/หมู่บ าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/ว ิทย ช มชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน ่วยประชาส ัมพันธ์ 
 

 

- ศูนย ์ข อมูลข่าวสารขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น มีเจ าหน  าทีใ่ห  บริการประจ าและให 
ประชาชนส ืบค นได  เอง 

- จัดสงเอกสารเผยแพร ่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข อมูลการด าเนินงานขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น ผ ่านส ื่อมวลชน/การจัด

แถลงข่าว 
 

 
 
 

 



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

                                                      
 

 
 

-๙๑- 
-หนังส ือพ ิมพ์-หนังส ือพ ิมพ์หรือวิทย  ท องถิ่น 
- ประกาศผ ่านเว  บไซต ์/เว  บบอร์ด/เฟสบ   ค ที่ม ีข อมูลผลการด าเนินงานขององค ์กรปกครอง

                       -รายการ TV 
                       - รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
- 7. ระยะเวลาด าเนนิการ 

๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานบริหารงานทั่วไป)งานสารบรรณ( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0.ตัวช ี้ว ัด/ผลลัพธ ์
จ านวนช่องทางในการเผยแพร ่ข อมูลข ่าวสารของหน ่วยงาน
-
 
ร
า
ย
ก
า
ร
 
T
V 
-
 
ร
า
ย
ก
า
ร
ท
า
ง
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-๙๒- 
โครงการที ่2 

๑. ชือ่โครงการ : โครงการสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของมาตรการ 
ในภาวะสังคมป ัจจ บ ัน ความเจริญก าวหน  าด  านวิชาการ และเทคโนโลย ีต ่างๆ ก  าวหน  าไปมาก 

เครื่องม ือสื่อสารอ ิเล  กทรอน ิกส ์ต ่างๆ ที่ท ันสม ัย และม ีประส ิทธิภาพส ูง การน าเอาเทคโนโลย ีต ่างๆ เข  ามาใช ใน 
การด าเนินงานผ ่านสื่อการประชาส ัมพ ันธ์ เพ่ือให  บรรล  ผลสำเร  จ และรวดเร  วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร  ปเพ่ือให  
ความร ู ความเข  าใจได  ง ่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หร ือช่วงระยะเวลาอ ันจ าก ัดนั้นเป  นเรื่องที่ต  องป ูพ ื้นฐาน สร  าง 
ความน่าเช ื่อถือ และน่าสนใจให  กับก ิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน ให  สามารถมองเห  นภาพหร ือเห  นความ
เกีย่วโยงก ันของก ิจกรรม/โครงการต ่างๆ ได  ช ัดเจนถ ูกต  อง ฉะนั้นการสร  างความส ัมพ ันธ ์ก ับประชาชนต  องการ
ให  ประชาชนเข  าถ ึงและม ีส ่วนร ่วมร ับร ู ในภารก ิจของหน่วยงาน จ ึงจ าเป็นต  องพิจารณาในการเล ือกสื่อให  
เหมาะสม ก ับสภาวการณ ์นั้นๆ การใช สื่อเทคน ิคและวิธีการเป  นอย ่างไรบ  าง ในแต ่ละขั้นตอนที่ต ่างก ันเป  นสิ่ง
ส าคัญทั้งนีเ้พ่ือให  ประชาชนยอมร ับและให  ความร ่วมม ือสน ับสน  นซึ่งจะม ีผลต ่อการพัฒนาตามภารก ิจ บทบาท  
หน  าที่ อย่างโปร ่งใสและย ติธรรม 
3. ว ัตถ ประสงค ์

๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของหน่วยงานให  ประชาชนได  รับทราบโดยผ่านทาง
สื่อ ประเภทต่างๆ ได แก่ สื่อสิ่งพ ิมพ์, สื่อวิทย  , โทรทศัน ์, สื่อ Social network ผ ่านทางจดหมาย
อิเล กทรอน ิกส ์

2. เพ่ือสร างจิตส านึกให  เกิดการเรียนรู  รับรู และเข าใจในภารกิจการปฏ ิบัติงานของหน่วยงาน 
อย่างถูกต  องและโปร ่งใส 

3. เพ่ือส ่งเสร ิมให ประชาชนมีส ่วนร ่วมและรับผ ิดชอบในภารกิจของหน่วยงาน 
4. เพ่ือให  เกิดความหวงแหนและภาคภ ูมิใจในทองถิ่นของตน 
5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด ่น ให เป็นทีท่ราบก ันอย่างแพร ่หลาย 
6. เพื่อความส ัมพ ันธ์ท่ีดีและเช ื่อมความสาม ัคค ีระหว่างหน่วยงาน สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เปา้หมาย 
 

 

อย่างกว างขวาง 

 
 

เพ่ือผู ล ิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร ่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลให แก่ประชาชน
โดยทั่วไป 
4.๑ จัดท าว่ารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานของหน่วยงาน 
4.2 จัดท าว่ารสารแถลงผลงานคณะผู  บริหาร 
4.3 จัดท าแผ่นพบัประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และคู่ม ือการให  บริการประชาชน 
4.4 จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน 
4.5 จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
4.6 จัดท าคู ่ม ือส าหรับประชาชน 
4.7 จัดแถลงข ่าวสื่อมวลชน 
4.8 จัดงานเล ี้ยงขอบค  ณสื่อมวลชน 
4.9 จัดท าของทีร่ะลึก 
4.๑0 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
4.๑๑ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
4.๑2 จดหมายอิเล กทรอน ิกส์ 
4.๑3 จัดท า spot 
4.๑4 เสียงตาสาย 
4.๑5 อ ื่นๆ 
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-๙๓- 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ เสนออน  มัติโครงการ 
6.2 ด าเนินการประช  ม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร ่วมน าเสนอร ่างรูปแบบ 
6.4 ผู ล ิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให  เกิดการเรียนรอย่างเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานบริหารงานทั่วไป)งานสารบรรณ( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
-ใช  แบบสอบถามความพ ึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ซ่ึง 

ออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลเป็นตัวช ี้ว ัด โดย
ก าหนดตัวช ี้ว ัด ดังนี้ 

- ประชาชนได รับทราบเข าใจถึงบทบาท ภารกิจของหน่วยงานและมีความพ ึงพอใจใน
สื่อ เอกสารในการประชาสัมพันธ์ไม ่น อยกว ่าร อยละ 60
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-๙๔- 
 

3.2 การรบัฟังความค ิดเห น การรบัและตอบสนองเรือ่งร  องเรยีน/ร  องท  กข ์ของประชาชน 
3.2.๑ ม ีกระบวนการรบัฟ ังความคดิเห นของประชาชน ในการด าเนนิกจิการตามอ านาจหน  าทีข่อง องค์กร
ปกครองสว่นท องถิน่ โดยเฉพาะการด าเนนิกจิการทีจ่ะมผีลกระทบต ่อความเป  นอยู ่และส  ขอนาม ัย ของ
ประชาชนในท องถิ่น 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการจดัประชาคมแผนช  มชน 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
ตามทีก่ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส ่งเสร ิมการปกครองท องถิ่น ม ีนโยบายในการบ ูรณาการ 

กระบวนการท างานรว่มก ันของท  กภาคส่วนท่ีเกี ่ยวข  องในการส่งเสร ิมสน ับสน  นให ท  กหมู ่บ  าน/ช มชน 
กระบวนการจ ัดท า ทบทวน ปร ับปร  งแผนช  มชน เพ่ือพัฒนาค  ณภาพแผนช มชน และสน ับสน  นให  หน ่วยงาน 
ภาคร ัฐ องค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น น าแผนช  มชนสู ่การปฏิบัติซ่ึงเป  นกลไกส าคัญในการส ่งเสร ิมการม ีส ่วนร ่วม 
ในการพัฒนาช  มชนและท  องถิ่นของประชาชน 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือจดัเก บขอมูลพ ้ืนฐานทีเ่ป  นมาตรฐานสามารถน าไปใช  ประโยชน ์ในการจัดท าแผน 

ช  มชนและวางแผนพัฒนาท องถิ่น 
3.2 เพ่ือระดมความค ิดเห นและก าหนดแนวทางการแก ไขป ัญหาของผู  น าช  มชน 
3.3 เพ่ือให ได  แผนงานโครงการของช มชน น ามาบรรจ  ไว ในแผนพัฒนาส ี่ป ีของหน่วยงาน 
3.4 เพ่ือรบัทราบป ัญหาและความต  องการทีแ่ท จริงของประชาชน 
3.5 เพื่อฝากให  ประชาชนได  ร ่วมกระบวนการ รว่มคิด รว่มท า รว่มแก่ปัญหา และส่งเสริม 

ระบอบประชาธ ิปไตยแบบมีส ่วนร ่วม 
3.6 เพ่ือให ประชาชนมีส ่วนร ่วมในการป  องก ันและปราบปรามการท จริตการปฏิบ ัติราชการ 

ขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น 
 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
จัดเก บข  อมูลพ้ืนฐานช  มชน และจัดให มีประช  มเวทีประชาคม จ านวน 9 หมู่บ าน หมู่บ านใน 

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ส าหรับให  ประชาชนได แสดงความค ิดเห นให  ได มาซึ่งแผนงานของช มชน 
เพ่ือน ามา บรรจ ไว  ในแผนพัฒนาส ี่ป ีของหน่วยงาน 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ เสนอขออน  มัติโครงการ 
6.2 ประสานช  มชนเพ่ือคัดเล ือกผู  จัดเก  บข  อมูลพื้นฐาน 
6.3 ประสานว ิทยากร และหน ่วยงานทีเ่กี่ยวข  อง 
6.4 จัดประช  มชี้แจงท าความเข  าใจ 
6.5 ด าเนินการจัดเก บขอมูลพ ื้นฐาน, ตรวจสอบข อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข  อมูล 
6.6 จัดประช  มผู  น าช  มชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
6.7 จัดประช  มเพ่ือพ ิจารณาร ่างแผนช  มชน 
6.8 จัดท าแผนช  มชนเพื่อส ่งให  กองวิชาการฯ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข  อง
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-๙๕- 
 

6.9 ประเม ินผล และรายงานผลให  ผู  บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
จัดเวทีประช  มประชาคมช  มชน และจัดให ม ีการพ ิจารณาร ่างแผนช  มชน จ านวน 9 หมู่บ าน 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช งบประมาณ 

9. ผู รบัผิดชอบ  
 

กองสวัสดิการและสังคม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑. มีขอมูลพื้นฐานช  มชนทีไ่ด  มาตรฐานส าหรับใช ในการวางแผนพัฒนาช  มชนและพัฒนา

ท องถิ่น  

 

2. ได รับทราบป ัญหาและความต องการทีแ่ท  จริงของประชาชนในแต ่ละช มชน 
3. ได แผนงานโครงการของช  มชน เพ่ือน ามาบรรจ ไว  ในแผนพัฒนาสี่ป ีของหน่วยงาน 
4. ประชาชนได แสดงความค ิดเห นและร ่วมก ันแก ไขป ัญหาของช มชน 
5. ประชาชนได เข  ามาม ีส ่วนร ่วมในการตัดส ินใจตามระบอบประชาธ ิปไตย 
6. ประชาชนได มีส่วนร ่วมในการป  องกันและปราบปรามการท จริตการปฏ ิบัติราชการของ

องค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น
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-๙๖- 
โครงการที ่2 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการการด าเนนิงานศ ูนย ์รบัเรือ่งราวร  องท  กข ์องค์การบรหิารสว่นต าบลนาตาล 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เป็นหน่วยงานภาคร ัฐท่ีเน  นการให  บร ิการประชาชน และม ี

เป  าหมายให  ม ีการบร ิการประชาชนในด  านต ่างๆ ทีอ่ยู ่ในอ านาจหน  าทีด่  วยความรวดเร  ว ม ีประสิทธิภาพ และ
เก ิดประโยชน์ ต ่อประชาชนผู  ร ับบร ิการโดยตรง โดยถ ือว่าประชาชนเป  นศ ูนย ์กลางที่จะได  ร ับการบร ิการอย ่าง
สะดวกรวดเร  ว และลดภาระของประชาชนเป  นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให การด าเนินงานด านบริการเป  นไปอย ่างต ่อเนื่องและเป  นการอ านวยความสะดวก 
และตอบสนองความต องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจึงม ีการจ ัดต้ังศ ูนย ์ร ับเรื่องราวร  อง
ท  กข ์เพ่ือไว  ส าหรับร ับเรื่องร องเรียน/ร องท กข์จากประชาชนทีไ่ด  รับความเดือดร  อนต่างๆ 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพื่อรับทราบป ัญหาความเดือดร  อนของประชาชนในพืน้ท่ี และจะได แก ไขปัญหาได อย ่าง 

ถูกต  องหรือน ามาเป็นข  อมูลในการท าแผนงานโครงการแก  ไขปัญหาต่อไป 
3.2 เพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนท่ีมาติดต ่อราชการ ณ ส านักงานหน่วยงาน 

ต าบลนาตาล
 
 
 

4. เปา้หมาย 

 

3.3 เพ่ือเสริมสร างความสัมพันธ์อ ันดีระหว่างบ คลากรของหน่วยงานกับประชาชนในพืน้ที ่
 
 
 

ให บริการรับเรื่องร  องเรียน/ร องท  กข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได  รบัความเด ือดร  อนรำคาญหรือ
ผู  มีส่วนได เสียที่เก ี่ยวข  อง โดยการปฏิบ ัติราชการต  องสามารถให  บริการได อย ่างม ีค ณภาพ สามารถด าเนินการ 
แล วเสร  จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร างความเชื่อม ั่นไว วางใจ รวมถ ึงตอบสนองตามความคาดหว ัง/ความ 
ต องการของประชาชนผู รับบริการ และผู มีส่วนได ส ่วนเส ียที่มคีวามหลากหลายและม ีความแตกต ่างก ันได อย ่าง 
เหมาะสมและม ีการจัดเตรียมระบบการแก  ไขหรือบรรเทาป ัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเก ิดขึ้นตามมาได  

 

5. ว ิธดี าเนินการ 
5.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ าหน  าทีผู่  รับผ ิดชอบรับเรื่องร  องเร ียน/ร องท  กข์ 
5.2 เผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ให  ประชาชนทราบช่องทางในการร  องท  กข์/ร องเรียน 
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู  บริหารพิจารณาสั่งการเจ  าหน  าท่ีผู  เกี่ยวข  อง เพ่ือแก ไขป ัญหาตาม 

ความจ าเป็นและเร ่งด่วน 
5.4 แจ งผลการปฏิบ ัติงานให  ผู  ร องทราบ 

 

6. ระยะเวลาด าเนนิการ 
ให บริการในว ัน เวลาราชการวันจ ันทร์ – ว ันศ กร ์ตั้งแต ่เวลา 08.30 น. – ๑6.30 น. โดย 

ช ่องทางร  องท  กข์/ร องเรียน ดังนี้ 
6.๑ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
6.2 ทางโทรศ ัพท์หมายเลข 042-704934 ทางโทรสารหมายเลข 042 -704934 
6.3 ทางเว บไซต์ 
6.4 ทางไปรษณ ีย์ 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ
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8. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

9. ตวัช ี้ว ัด/ผลลัพธ ์
9.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร  องท  กข์/ร องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดอืน ท าให เห นว่า 

ประชาชนได  มีส่วนร ่วมในการสอดส ่องด ูแลส ังคมและการอยู ่ร่วมก ัน แสดงให เห นถึงการเป ิดโอกาสให ประชาชน 
มีส่วนร ่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

9.2 สามารถด าเนินการแก ไขปรับปร งตามเรื่องที่ประชาชนร  องเรียน/ร องท กข์ 
9.3 แจ งผลการด าเนินการให  ผู  ร องเรียนทราบภายใน ๑5 ว ัน
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3.2.2 ม ีช ่องทางให  ประชาชนในท องถิน่สามารถร  องเรยีน/ร  องท  กข ์ได  โดยสะดวก 
 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการก าหนดขัน้ตอน/กระบวนการเรื่องร  องเรยีน 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
ศ ูนย ์บร ิการสาธารณส  ของค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลเป  นหน ่วยบร ิการด  านสาธารณส  ข    

ในการให  บริการแกป่ระชาชนแบบองค ์รวมผู สมผู สานและต ่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต  องการของประชาชน
ทั้ง ในด  านการร ักษาพยาบาลและการส ่งเสร ิมส  ขภาพและการป  องก ันโรค เพ่ือม  ่งเน  นให  ประชาชนได  ร ับบร ิการทีม่ี 
มาตรฐานอย ่างเท ่าเท ียมก ัน ทัว่ถ ึงเสมอภาคตามร ัฐธรรมน ูญของประเทศไทยการแสดงความค ิดเห  นของ 
ประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปร  งบริการให  ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป  นชองทางทีเ่ป ิดให  ประชาชนได  มี
ส่วนร ่วม และได รับบร ิการทีม่ ีความเท่าเทียมและโปร ่งใส 
 

3. ว ัตถ ประสงค์
 
 

ประชาชน 
3.๑ เพื่อเป็นชองทางในการรับเรื่องร  องเรียน หรือรับความคิดเห น ข อเสนอแนะจาก 
 

 

3.2 เพ่ือให ประชาชนได  ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร  องเรียน
 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
มีช ่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร  องเรียน 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล

6. ว ิธดี าเนินการ   
จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเร ื่องร  องเรียนจากประชาชน ได แก่ 
- กล ่องรับความคิดเห นติดตั้งไว  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
- ผ ่านเว  บไซต ์องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
- ผ ่าน facebook องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

9. ผู รบัผิดชอบ  
 

งานบริหารงานทั่วไป)งานสารบรรณ( ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
ประชาชนได รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความค ิดเห นผ่านชองทางในการร ับ 

เรื่องร  องเรียน
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โครงการที ่2 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการองค์การบรหิารสว่นต าบลนาตาลเคลือ่นที ่

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน  นการให บริการประชาชน และม ี

เป  าหมายให  มี การบริการประชาชนในด  านต่างๆ ทีอ่ยู่ในอ านาจหน  าทีด่  วยความรวดเร  ว ม ีประสิทธิภาพ และ
เก ิดประโยชน ์ต ่อ ประชาชนผู รับบร ิการโดยตรง โดยถ ือว ่าประชาชนเป  นศ ูนย ์กลางทีจ่ะได  ร ับการบร ิการอย ่าง
สะดวกรวดเร  วและ ลดภาระของประชาชนเป  นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให การด าเนินงานด  านบร ิการประชาชนเป  นไปอย ่างต ่อเนื่องและเป  นการให  บร ิการ 
ในเช ิงร  ก จ ึงได  จ ัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลเคล ื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต  องการของ
ประชาชนตาม ครัวเร ือนว ่าต องการให  หน่วยงานด าเนินการให บร ิการในด  านใดบ  าง และให  บร ิการงานด  านต ่างๆ 
ซ่ึงอยู ่ในอ านาจหน  าที่  อาจด าเนินการด  วยตนเองหร ือร ่วมม ือก ับองค ์กรเอกชนโดยเน  นให  บร ิการฟร ีแก ่
ประชาชน หร ือหาก จ าเป็นต  องค ิดว ่าบร ิการก  ให  ค ิดในอ ัตราถ ูกทีส่  ด เพ่ือให  ประชาชนเด ือดร  อนน  อยทีส่  ด
ร ่วมก ับการประช มเวที ประชาคมท าแผนพัฒนาช  มชน 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพื่ออ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนโดยไมต องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงาน 

หน่วยงาน ซ่ึงอาจเส ียค่าใช  จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น 
3.2 เพื่อรับทราบป ัญหาความเดือดร  อนของประชาชนในพืน้ท่ี และจะได แก ไขปัญหาได อย ่าง 

ถูกต  องหรือน ามาเป็นข  อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก  ไขป ัญหาต ่อไป 
3.3 เพ่ือเสริมสร างความสัมพ ันธ์อ ันดีระหว่างบ คลากรของหน่วยงานกับประชาชนในพืน้ที ่

 

4. เปา้หมาย/ผลลพัธ ์
น าบริการในหน าท่ีของท กส่วนงานของหน่วยงาน ออกไปให  บริการแก่ประชาชน

หม นเว ียน ช  มชนต ่างๆ ในเขตหน่วยงานทั้งหมด ร่วมก ับการประช มเวท ีประชาคมท าแผนพัฒนาช  มชน 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
ก าหนดให  ออกหน่วยงานเคลื่อนท่ีร ่วมก ับการประช  มเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาช  มชน ใน

เขต องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล โดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลือกตัง้ 
 

6. ว ิธดี าเนินการ 
๑. จัดท าร ่างโครงการเสนอคณะผู  บริหารพิจารณาอน มัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสน ับสน นโครงการให  บรรล ผลตามเป  าหมาย 
3. ประสานงานกับท กกองท กฝ่าย เพ่ือค ัดเลือกกิจกรรมและงานในหน  าที่ทีจ่ะน าไปให  บริการ 

แก่ประชาชนในเขตหน่วยงานทั้งหมด 
4. ก าหนดสถานที่ ว ัน เวลา ในการออกให  บร ิการเคลื่อนที่ (รว่มก ับกองสว ัสดิการส ังคมในการ 

ประชาคมท าแผนพัฒนาช  มชน( 
5. ประสานงานกับท  กส ่วนงาน 

6. ว ิธดี าเนินการ   
๑. จัดท าร ่างโครงการเสนอคณะผู  บริหารพิจารณาอน มัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสน ับสน นโครงการให  บรรล ผลตามเป  าหมาย
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3. ประสานงานกับท กกองท กฝ่าย เพ่ือค ัดเลือกกิจกรรมและงานในหน  าที่ทีจ่ะน าไปให  บริการ 
แก่ประชาชนทั้ง ๑7 ช  มชน 

4. ก าหนดสถานที่ ว ัน เวลา ในการออกให  บร ิการเคลื่อนที่ (รว่มก ับแผนช  มชน) 
5. ประสานงานกับท กส ่วนการงาน 
6. ประชาสัมพันธ์ให ประชาชนทราบลวงหน  าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที่  
 

7. น ากิจกรรมงานในหน  าที่ออกบร ิการประชาชน 
8. ประเม ินผลการปฏ ิบัติงาน

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
ก าหนดออกให  หน่วยงานเคลื่อนทีร่ ่วมกับการประช  มเวทีประชาคมท าแผนช  มชน 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
กองคลัง และกองสวัสดิการและสังคม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑0.๑ มีสถิติจ านวนประชาชนท กช มชนท่ีอย ู่ในเขตหน่วยงาน ซ่ึงได  เข  าร่วมโครงการฯ ได  รับ 

บริการทีส่ะดวก รวดเร วประหยัด พร อมทั้งได  รับทราบนโยบายต ่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลอย่าง
ทั่วถึง 

๑0.2 ประชาชนท กช มชนท่ีอยู ่ในเขตหน่วยงาน มีโอกาสได แสดงความคิดเห นโดยมี
เจ  าหน  าที ่ของหน่วยงานรวมรับฟังทั้งในเรื่องการด าเนินงานของหน่วยงาน และความต  องการด  าน
สาธารณูปโภคของ ประชาชน
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3.2.3 ม ีรายงานหรอืแจ  งเป  นลายลกัษณ ์อกัษรให  ประชาชนผ ู ร  องเรยีน/ร  องท  กข ์ได  ทราบถึงการ 
ได  รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนนิการเกีย่วกบัเรื่องร  องเรยีน/ร  องท  กข ์

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : กจิกรรม รายงานผลการตรวจสอบข  อเท จจรงิให ผู ร  องเรยีน/ร  องท  กขร์ับทราบ 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
การแต่งตั้งเจ  าหน  าที่ในการร ับเรื่องร  องเรียน ร องท กข์ เป็นส ิ่งส าคัญเพราะการปฏ ิบัติหน าที่ 

ราชการท กครั้งจะต  องม ีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช  อ านาจโดยการเปิดโอกาสให  ท กภาคส่วนได รับทราบ 
ข อเท จจริง ข อกฎหมายที่ถูกต  อง และต  องเป็นธรรมกับท กฝ่าย เมือ่ด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร  องเรียน 
ร องท  กข์เสร  จแล  วให แจ  งผู  ร องรับทราบโดยเร วไม่เกิน ๑5 วน 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือปฏ ิบัติตามระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข  องอย ่างเคร ่งครัดลดป ัญหาท จริต 
3.2 เพ่ือให เกดิการปฏิบ ัติหน  าทีร่าชการอย่างถ ูกต องโดยการน าข  อเสนอแนะจากหน ่วย 

ตรวจสอบมาปฏ ิบัติ 
3.3 เพ่ือให ผู  ร องได รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร  องเรียนรองท กข ์และส ่งเสร ิม 

ภาคประชาชนร ่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 

4. เปา้หมายการด าเนนิการ 
ผู  ร องเรียนร องท กข์ท กราย 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

6. ว ิธกีารด าเนนิการ 
ตรวจสอบข  อเท จจริงแล วเสร  จแจ  งผู  ร องโดยเร วไม่เกิน ๑5 ว ันท าการ 

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส าน ักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

9. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

๑0.ตัวช ี้ว ัด/ผลลัพธ ์
๑0.๑ การปฏิบ ัติหน  าท่ีราชการถูกต  องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับท กฝ่าย 
๑0.2 ใช  เป็นแนวทางปฏิบัติงานด  านการร องเรียนรองท กข์
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3.3 การสง่เสรมิให  ประชาชนม ีส ่วนร ่วมบรหิารกจิการขององคก์รปกครองสว่นท องถิน่ 
3.3.๑ ด าเนนิการให  ประชาชนมสีว่นร ่วมในการจดัท าแผนพฒันา การจดัท างบประมาณ 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการแตง่ตั้งคณะกรรมการสน ับสน  นการจดัท าแผนพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบล 
นาตาล 
2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด  วยการจ ัดท าแผนพัฒนาองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด ๑ องค ์กรจ ัดท าแผนพัฒนา ข  อ 7 (2) และข  อ 9 ก าหนดให  ม ีองค ์กรและโครงสร  างของ 
องค ์กรจ ัดท าแผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นในร ูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให  หน่วยงาน 
ต าบลนาตาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท องถิ่นรูปแบบหน่วยงานมีองค ์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบ ียบ 
กระทรวงมหาดไทยว ่าด  วยการจ ัดท าแผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น พ.ศ.2548 หน่วยงานต าบล
นาตาลจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสน นการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลขึ้น 
3. ว ัตถ ประสงค ์

เพื่อส ่งเสร ิมให  บ  คลากรของหน่วยงานและต ัวแทนประชาชนจากท  กภาคส่วนได  ม ีส ่วนร ่วม
และ แสดงความคิดเห นในการจัดท าร ่างแผนย ทธศาสตร ์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลและ
แผนพัฒนาสี่ป ีหน่วยงาน ต าบลนาตาลให สอดคล  องก ับประเด  นหล ักการพัฒนาท่ีประชาคมหน่วยงานฯ และ
คณะกรรมการพัฒนาหน่วยงาน ต าบลนาตาลก าหนดด  วยความถูกต อง โปร ่งใส และส จริต 

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
คณะกรรมการสนับสน นการจ ัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล จ านวน ๑๑ คน 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ จัดประช  มคณะกรรมการช  มชน เพ่ือคัดเล ือกผ ู แทนประชาคมหน่วยงาน

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
คณะกรรมการสนับสน นการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลบางต าแหน่งใน

ป ัจจ  บ ันจะครบว่าระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี เพ่ือให  เป  นไปตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด  วยการจ ัดท า
แผนพัฒนา ขององค ์กรปกครองส่วนท องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด ๑ องค ์กรจัดท าแผนพัฒนา ข อ 7(2) และขอ 9 
ทีก่ าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม ่ใช  งบประมาณ 
 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลม ีคณะกรรมการสน ับสน  นการจ ัดท าแผนพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลนาตาลเพ่ือเป็นองค ์กรในการยกร ่างหรือจัดท าร่างแผนย ทธศาสตร ์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาตาลและร ่างแผนพัฒนา สี่ป ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เพ่ือใช  เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลความต  องการของประชาคมและช มชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
ด  วยความถ ูกต  อง โปร ่งใส ส  จร ิต และให  ความส าคัญในการต ่อต  านการ ท จริต



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

 
-๑03- 

 

โครงการที ่2 
 
๑.ช อ่โครงการ : โครงการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพัฒนาต าบลหา้ป(ี๕ป)ี 
๒.หลกัการและเหตผุล   
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๓  ข้อ  ๑๗  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถ ง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๖๙ /๑ ได้ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ให้ค าน งถ งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร  และตรวจสอบในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ซ ่งเวทีประชาคมเป็นการพบปะของผู้คนที่มีความหลากหลายด้านความคิด  ข้อมูล  ประสบการณ์  และน าความคิด
มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ ่อก าหนดวิสัยทัศน์  วิเคราะห์สถานการณ์  ปัญหา  การวางแผนงาน  การด าเนินงาน
และติดตามประเมินการท างานร่วมกันโดยใช้ความแตกต่างที่หลากหลายของแต่ละคนที่เป็นจุดแข งในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในความส าเร จในการจัดท าแผน 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  จ งจัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาต าบลห้าปีข ้น  เพ ่อรับทราบปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านอย่างแท้จริง  ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  และองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจะได้ตอบสนองต่อปัญหา  ได้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนเพ ่อเป็นแนวทางในการลดปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาต าบล
ต่อไป 
๓.วตัถุประสงค ์  
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาห้าปี  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 ๑.เพ ่อองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ได้แก้ปัญหาของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ        
                            ของประชาชน 

 ๒.เพ ่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ 
                  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.เพ ่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร 
                 งบประมาณประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเม ่อได้รับงบประมาณ 
 ๔.เพ ่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตามและประเมินผล 

๔.เปา้หมาย 
 ๑.จัดท าเอกสารแผนพัฒนาห้าปี 
 ๒.จัดท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ๓.การรวมตัวกันของชุมชน  องค์กรภาครัฐ  เอกชนและประชาชน   
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-๑๐๔- 
๕.พ ้นทีด่ าเนนิการ 
 ในเขตพ ้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
๖.วธิดี าเนนิการ 

 ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
               ๒.ด าเนินการตามโครงการ  
๗.ระยะเวลาการด าเนินงาน 

๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 
8.งบประมาณด าเนนิการ 

๒๕,๐๐๐ บาท 
9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 

งานบริหารงานทั่วไป)งานนโยบายและแผน( ส านักงานปล ัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
 ๑.องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล  ได้แก้ปัญหาไดตรงตามความต้องการของประชาชน 

 ๒.องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลมีโครงการ / แผนงาน พร้อมจะบรรจุในเอกสาร  
                งบประมาณประจ าปี  และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเม ่อได้รับงบประมาณ 

 ๓.ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการก าหนดแนวคิดมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
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-๑0๕- 

 

3.3.2 ด าเนนิการให  ประชาชนมสี่วนร ่วมในการจดัหาพ ัสด  
โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏ ิบัตติามหล ักเกณฑ์และว ิธีการ 
บรหิารกิจการบ านเมอืงที่ดขีององค์การบรหิารสว่นต าบลนาตาล 

 

2. หลกัการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
ตามแนวทางและวิธีการบร ิหารก ิจการบ านเม ืองทีด่ ีขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นซ่ึง 

สอดคล  องก ับหมวด 5 และหมวด 7 แห ่งพระราชกฤษฎีกาว ่าด  วยหล ักเกณฑ ์และวิธีการบร ิหารก ิจการ 
บ านเมอืงทีดี่ พ.ศ. 2546 

๑. การบริหารราชการเพ่ือให  เกิดผลสมฤทธิ์ต ่อภารกิจของร ัฐ 
2. การบริหารราชการอย ่างม ีประสิทธิภาพและเกิดความค   มค ่าในเชิงภารกจิของรัฐ 
3. การปรับปร งภารกจิขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบ ัต ิราชการ 
ดังนั้น เพ่ือเพ ิ่มประสิทธ ิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลให เกดิ

ความโปร ่งใส ตรวจสอบได เสร ิมสร  างบทบาทของประชาชน เข  ามามีส ่วนร ่วมก ับประชาชน/ต าบล/ช  มชน/
หมู่บ าน และเพ่ือให  สอดคล  องก ับแนวทางและว ิธการบริหารกิจการบ  านเม ืองที่ดีขององค ์กรปกครองส ่วนท องถ่ิน 
ซึ่งสอดคล องกับ หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว ่าด วยหล ักเกณฑ ์และวิธ ีการบริหารกิจการ
บ  านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธ ิภาพในการบริหารงานองค ์การบริหารส ่วนต าบล ให เกดิความโปร ่งใส 

ตรวจสอบได  เสร ิมสร  างบทบาทของประชาชน 
2. เพ่ือเป ิดโอกาสให  ประชาชนเข ามาม ีส ่วนร ่วมและแสดงความค ิดเห นในการบริหารงานของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
 

4. เปา้หมาย 
ผู  แทนช มชน ผู  แทนสภาท องถิ่น ผู  ทรงค ณว  ฒิ ผู  แทนพน ักงานส่วนต าบล 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

6. ว ิธดี าเนินการโครงการ 
6.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.2 ประเม ินผลการปฏ ิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลตามหล ักเกณฑ ์และ
วิธ ีการบริหารกิจการบ  านเมืองทีดี่ 
6.3 รายงานผลการพิจารณาให  ผู  บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ ก าหนด 

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ
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9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานบริหารงานทั่วไป)งานสารบรรณ( ส านักงานปล ัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
เป  นการเป ิดโอกาสให  ประชาชนได  เข  ามาร ่วมในการต ัดส ินใจในการบร ิหารงานของ

หน่วยงาน ต าบลนาตาลหร ือโครงการทีม่ ีผลกระทบต ่อความเป  นอยู ่ของประชาชนท าให  องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาตาลม ีความโปร ่งใสตรวจสอบได 
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ม ิติที ่4 การเสร ิมสร  างและปรบัปร งกลไกในการตรวจสอบการปฏ ิบตัริาชการขององคก์รปกครองส ่วน 
ท องถิน่ 
4.๑ ม ีการจดัวางระบบและรายงานการควบค มภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผ ่นดนิก าหนด 
4.๑.๑ ม ีการจดัท าและรายงานการจดัท าระบบควบค มภายในให  ผู ก ากบัดูแล 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าป ี

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจสอบภายในเป  นป ัจจ ัยส าคัญทีจ่ะช ่วยให  การด าเนินงานตามภารก ิจของ

หน่วยงาน ตำบาลนาตาลเป  นไปอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพและประส ิทธิผล ทั้งย ังช่วยป  องก ันหร ือลดความเสี่ยง
จากการ ด าเนินงานผ ิดพลาดและลดความเส ียหายทีอ่าจ ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นย ังถ ือเป  นส ่วนประกอบ 
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏ ิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต องมีการกระท าอย ่างเป  นขั้นตอนที่ถ ูกต  องตามระเบ ียบและ 
กฎหมายทีก่ าหนด     โดยผ ู บร ิหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช  โดยรวมเป  นส ่วนหนึ่งของ
กระบวนการบร ิหารเพ่ือให  สามารถบรรล  วัตถ  ประสงค ์ของการด าเนินงานอกทั้งย ังเป  นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงเป  นแนวทางการตรวจสอบภายในทีช่ดเจน ดังนั้น การจ ัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย ่างม ีมาตรฐาน 
ประกอบก ับม ีระเบ ียบ ข  อบ ังค ับ ตลอดจนกฎหมายต ่างๆ ทีเ่กีย่วข  องจะท าให  การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ต าบลนาตาลเป็นไปอย ่างถ ูกต  องและเป  นไปตามวัตถ ประสงค ์ของทางราชการ 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพื่อจัดวางระบบการควบค มภายในตามระเบียบ สตง. ว ่าด  วยการก าหนดมาตรฐาน 

ควบค มภายใน  
3.2 เพื่อพ ิสูจน ์ความถูกต  องและเชื่อถือได  ของข  อมูลและตัวเลขต ่างๆ ทางด  านการบ ัญชี และ 

ด านอื่นๆ ทีเ่ก ี่ยวข อง 
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏ ิบัต ิงานของหน ่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข อบงัคับ ค าสั่ง มตคิณะรฐัมนตรี และนโยบายทีก่ าหนด 
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบค มภายในของหน ่วยร ับตรวจว ่าเพ ียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพื่อเป็นหล ักประกันการใช  และระว ังทร ัพย ์สินต่างๆ ของส ่วนราชการเป็นไปอย ่าง 

เหมาะสม 
 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
พนักงานเทศบาลท กหน ่วยงาน พนักงานครู และเจ าหน  าที่ศูนย ์พัฒนาเด  กเล ก ของหน่วยงาน 

ต าบลนาตาล 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
ส ่วนราชการท กหน ่วยงาน โรงเรียนในสังกัดหน่วยงาน และศูนย ์พัฒนาเด กเล  กของหน่วยงาน 

ต าบลนาตาล 
 

6. ว ิธกีารด าเนนิการ 
6.๑ จัดท าแผนปฏ ิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถ ูกต องและเชื่อถือได  ของข  อมูลและตัวเลขต ่างๆ ด วยเทคนิค และวิธ ีการ 

ตรวจสอบทีย่อมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
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ระบบการควบค มภายในและความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมทั้งว ิเคราะห ์และประเมินผลการบริหารและ 
การปฏิบ ัติงานของหน ่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏ ิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพ ัสด และทรัพย ์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด  านอ่ืนๆ ขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น ให เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข อบงัคับ ค าสั่ง และมติคณะร ัฐมนตร ีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภ ัยของทรพัย ์สิน 
และการใช ทร ัพยากรท กประเภท ว ่าเป็นไปโดยมีประสิทธ ิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏ ิบ ัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข อบังคับ ค าสั่งทีท่าง 
ราชการก าหนด เพ่ือให  มั่นใจได ว ่าสามารถน าไปสู ่การปฏิบ ัต ิงานทีต่รงตามวัตถ ประสงค ์และสอดคล  องกับ 
นโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาการด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑0.๑ บ คลากรม ีความเข  าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข อบังคับ โดยม ่งผลสัมฤทธิ์

ของงานมากขึ้น  

 

๑0.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ ่ายเงินลดน  อยลง 
๑0.3 การใช ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน ่วยงาน ทีมี่อยู ่อย ่างคมค ่า ประหยัด 
๑0.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเร ือนและที่ดินค  างชาระลดน  อยลง
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โครงการที ่2 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการจดัท ารายงานการควบค มภายใน 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเง ินแผ ่นด ิน ว ่าด  วยการก าหนดมาตรฐานการควบค  มภายใน 

ก าหนดให  หน ่วยร ับตรวจต ิดตามประเม ินผลการควบค  มภายในท่ีได  ก าหนดไว  รายงานต ่อผู  กำก ับ ดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอย่างน อยป ีละหนึ่งครั้ง ภายในเก  าสิบว ันนับจากวันส ิ้นป ีงบประมาณ 

ดังนั้น เพื่อให การปฏิบ ัต ิถูกต  องและเป  นไปตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาตาลจึง ได มีการจัดท าและรายงานการควบค มภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ ่นดินก าหนด 
เป็นประจ าท  กปี 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบค มภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นาตาล 
2. เพ่ือสร  ปรายงานผลการประเมินผลการควบค มภายในให  นายกองค์การบริหารส่วนท องถิ่น 

ทราบตามแบบทีร่ะเบียบฯ ก าหนด 
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบค  มภายในต ่อผู  ก ากับดแูลและ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนด ินตามก าหนด 
 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
ส ่วนราชการท กหน ่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
ส ่วนราชการท กหน ่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบค  มภายใน ระดบัองค ์กร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบค  มภายใน ระดับหน่วยงานย ่อย 
3. ผู  บริหารมีหนังส ือแจ  งให ท  กส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบค มภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเม ินผลการควบค มภายใน ระดับหน ่วยงานย ่อย ด าเนินการ

ประเม ินองค ์ประกอบตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปร งการควบค  มภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเม ินผลการควบค มภายในระด ับองค ์กร ด าเนินการรวบรวม 

เพ่ือจัดท ารายงานการควบค  มภายใน ตามระเบียบฯ ข อ 6 ระดับองคก์ร และน าเสนอผู  บริหาร พร อมจัดส ่ง 
รายงานให  ผู  กากบดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 

7. ระยะเวลาการด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช งบประมาณ 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
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๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์

๑. บ คลากรม ีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติงานเพ่ือให  เก ิดประสิทธิภาพสูงส  ด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องก ันและลดความเสี่ยงต ่อการปฏ ิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน ์สูงส  ดต่อองค ์กรและประชาชนโดยรวม
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4.๑.2 ม ีการตดิตามประเมนิระบบควบค มภายใน โดยด าเนนิการให  ม ีการจัดท าแผนการปรบัปร ง หรอืบรหิาร
ความเสีย่ง และรายงานผลการตดิตามการปฏ ิบัตติามแผนการปรบัปร งควบค มภายในให  ผู ก ากับ ดแูล 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : กจิกรรมต ิดตามประเมนิผลการควบค มภายใน 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบค มภายในเป  นกลไกที่ส าคัญและเป  นเครื่องมือในการบร ิหารงานในหน ่วยงานไม่ 

ว ่าจะเป  นในภาคร ัฐหร ือเอกชนทั้งขนาดเล  กและขนาดใหญ่ ระบบการควบค  มภายในจะชวยควบค  มหร ือลด 
ความเสี่ยงของหน ่วยงานให  อยู ่ในระด ับทีย่อมร ับได  ซึ่งจะท าให  ปฏิบัติงานและการจ ัดการของหน ่วยงานบรรล  
ตามวัตถ  ประสงค์ ในอด ีตที่ผ ่านมาการบร ิหารงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ได  ม ีการควบค  มภายในตามที ่
กระทรวงการคลังประกาศให  ใช  เป็นเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยู ่ในร ูปของกฎหมายระเบ ียบ ระบบบ ัญช ีหน ังส ือสั่งการ 
และหน ังส ือตอบข  อหาร ือต ่างๆ โดยส ่วนใหญ ่จะเน  นไปที่การควบค  มด  านการเง ินและบ ัญช ีและการปฏิบัติให  
ถ ูกต  องตามระเบ ียบหร ือกฎเกณฑ์ ทีท่างราชการก าหนดไว      ซ่ึงไม ่ครอบคล  มถ ึงการจ ัดการด านอ่ืน ๆ 
นอกเหน ือจากด  านการเง ินและบ ัญชีในหน ่วยงาน จ ึงไม ่สามารถสะท  อนภาพถ ึงผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ของหน ่วยงานได  ระบบการควบค  มภายในที่ดี ควรเป  นระบบการควบค  มที่ครอบคล  มงานท  กด  านและสามารถ 
สะท  อนภาพให  เห  นเป  นองค ์รวมของหน ่วยงานนั้น ๆ   ว ่าม ีการด าเนินงานที่ม ีประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล 
หร ือไม ่เพียงใด การที่ระบบการควบค  มภายในของร ัฐย ังไม ่ครอบคล  มท  กระบบงาน อาจเป  นช่องทางรั่วไหลท า 
ให เกิดความเสียหายในหน ่วยงานและการด าเนินงานไม ่ส ัมฤทธิผล ทั้งนี้สาเหต  ส ่วนหนึ่งอาจเก ิดจากการก าหนด 
หน  าทีแ่ละมอบหมายงานในหน ่วยงานไม ่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให  บ  คคลใด 
บ คคลหนึ่งเพ ียงคนเดียว การควบค มสอบทานและการตรวจสอบยังไม่ม ีประส ิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ 
ประเม ินและการบร ิหารความเส ี่ยงการควบค  มภายในของหน่วยงานทีก่ าหนดขึ้น   และพัฒนาให  ระบบการ 
ควบค มภายในดังกล่าวทันสมัยอย ู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลพ ิจารณาแล  วเห นว ่าเพ่ือให  องค ์กรมแีนวทางในการก าหนด 
ระบบการควบค มภายในให เป็นไปอย ่างมีประสิทธ ิภาพและเหมาะสมกับการปฏ ิบัติงานในหน ่วยงานจึงได ก าหนด
กิจกรรม การติดตามประเมินผลการควบค มภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลขึ้น 
 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพื่อให การปฏิบ ัติงานเป  นไปอย ่างมีประส ิทธิภาพและประส ิทธิผล ท าให  การใช ทร ัพยากร 

เป  นไปอย ่างประหย ัดและค   มค ่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทีซ่  ำซ  อนหร ือไม ่จ าเป็น ลดความเสี ่ยงหร ือผล 
เสียหายด  านการเงินหรือด านอ่ืนๆ ทีอ่าจมขีึ้น 

3.2 เพื่อให มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถกต  องครบถ  วนและเชื่อถือได  สร างความมัน่ใจ 
แกผ่ ู บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบร ิหารและการปฏ ิบัติงาน และบ คคลภายนอกท ี่เกี่ยวข  อง 

3.3 เพื่อให บ คลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงือ่นไขสัญญา ข อตกลง ระเบยีบ 
ข อบงัคับต่างๆ ของหน ่วยงานอย ่างถ ูกต  องและครบถ วน 

 

4. เปา้หมาย 
เพ่ือให  การควบค มภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลเป็นไปอย ่างมีประสิทธ ิภาพ

และเหมาะสม กับการปฏ ิบัติงานในหน ่วยงาน อ ีกทั้งย ังเป็นการควบค มหร ือลดความเสี่ยงของหน ่วยงานให  อยู่
ในระดับที ่ยอมรับได  ซ่ึงจะท าให  การปฏิบ ัติงานและการจัดงานของหน ่วยงานบรรล ตามว ัตถ ประสงค์
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5. ว ิธดี าเนินการ -๑12- 
 

 
 

5.๑ แต่งตั้งคณะท างานต ิดตามประเมินผลการควบค มภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินว ่าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน  

5.2 ประช มคณะท างานเพ่ือปรับปร งพัฒนาระบบการควบค มภายในอย ่างต ่อเนื่องเพ่ือให  การ 
ปฏ ิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาตาล เป็นไปอย ่างมีประสิทธ ิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบค  มภายในให  คณะท างานฯ เพ่ือสร  ป
ข อมูล  

 

5.4 รายงานผลการปฏ ิบัติงาน ความคิดเห นและอ  ปสรรคต ่างๆ ให นายกองค ์การบริหารส ่วน
ต าบลและผู  บริหารทราบ 

 

6. สถานที/่ระยะเวลาด าเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล/ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

7. หนว่ยงานรับผดิชอบ 
งานนโยบานและแผน ส านักงานปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร ับ 
๑. การด าเนินงานของหน ่วยงานบรรล ว ัตถ ประสงค ์ทีว่างไว อย่างมีประสิทธ ิภาพ 
2. การใช  ทร ัพยากรเป็นไปอย ่างมีประสิทธ ิภาพ ประหยัด และค   มค่า 
3. มีข อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต  อง ครบถ  วนและเช ื่อถือได  สามารถน าไปใช  ในการ

ตัดสินใจ 

ข อบงัคับทีว่างไว  

 
 

4. การปฏิบ ัติในหน ่วยงานเป  นไปอย ่างมีระบบและอยู ่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
 

 

5. เป  นเครื่องม ือช ่วยผู บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบ ัติงานดีอย ่างดียิ่ง
 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑0.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบค มภายใน 

 
 

 

๑0.2 กิจกรรมการควบค  มภายใน ร อยละ 80 ได ด าเนินการแก ไข 
๑0.3 ร อยละของหน ่วยงานรายงานการประเมินผลการควบค มภายในครบท กงาน 
๑0.4 มีการจัดการความร ู ทีเ่กี่ยวข  องกับการควบค มภายใน 
๑0.5 ระดับความพ ึงพอใจของผู  ทีเ่ก ี่ยวข  องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบค  ม

ภายใน (ร อยละ 80 ในระดับมาก)



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๑13- 
 

4.2 การสนบัสน  นให  ภาคประชาชนม ีส ่วนร ่วมตรวจสอบการปฏบิตั ิหรอืการบร ิหารราชการตาม 
ชอ่งทางทีส่ามารถด าเนนิการได  
4.2.๑ สง่เสรมิให ประชาชนมสี ่วนร ่วมตรวจสอบ ก ากบัดแูลการบรหิารงานบ คคล เกีย่วก ับการ 
บรรจ  แตง่ตัง้ โอน ย ายข าราชการ พนักงาน ลกูจ  าง 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการส ่งเสรมิให  ประชาชนมสี ่วนร ่วม ตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบรหิารงานบ คคล 
เกีย่วกบัการบรรจ  แตง่ตัง้ การโอน ย าย 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
การบร ิหารงานบ  คคลเป  นกระบวนการเกีย่วก ับบ  คคลถ ือว่าเป  นสิ่งส าคัญหร ือเป  นห ัวใจของ 

องค ์กรจึงมักจะก าหนดหน  าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบ ียบและข  อบ ังค ับที่ 
ปฏ ิบัติงานในองค ์กรหรือหน ่วยงานเพ่ือให  มีประสิทธ ิภาพและเพ่ือให  การปฏิบ ัติงานบรรล ตามว ัตถ ประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจึงได  ก าหนดมาตรการส ่งเสร ิมให  ประชาชนม ีส ่วนร ่วม 
ตรวจสอบ ก าก ับ ด ูแลการบร ิหารงานบ  คคล โดยพิจารณาจากประเด  นการบร ิหารงานบ  คคลโดยยึดมั่นในหล ัก
ค  ณธรรมในเรื่อง การบรรจ  แต่งตั้ง การโอนย  าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเง ินเด ือน โดยถ ือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบ ียบ หน ังส ือสั่งการโดยเคร ่งคร ัด เพ่ือให  การบร ิหารงานบ  คคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

นาตาลเป  นไปอย ่างโปร ่งใส และ สามารถตรวจสอบได  
 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือให ประชาชนมีส ่วนร ่วม การตรวจสอบ ก าก ับ ดูแลการบริหารงานบ คคลให  เป็นไป 

ด วยความโปร ่งใสและเป็นธรรม 
3.2 เพ่ือให เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก าก ับ ดูแลการบริหารงานบ คคลเกี่ยวกับการบรรจ  

แต่งตั้งการโอน ย าย 
 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
พนักงานพนักงานคร ูหน่วยงาน พนักงานจ าง ทีมี่การด าเนินการด  านการบริหารงาน 

บ คคล 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

6. ว ิธกีารด าเนนิการ 
ตรวจสอบ ก าก ับ ดูแลการบร ิหารงานบ  คคลเกี่ยวกับการบรรจ แต่งตั้ง การโอน ย าย 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให  มีส่วนร ่วม ตรวจสอบ กากบ ดูแลบร ิหารงานบ  คคลใน 

การบรรจ  แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลได ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข อบังค ับทีเ่ก ี่ยวข  องอย ่าง
เคร ่งครัด 

- การสรรหาการบรรจ แต่งตั้งได มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหว ัด 
อ ื่น รวมถ ึงประชาสัมพันธ ์ให ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู ่บ าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว  บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ทีบ่อร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
- ในการบรรจ แต่งตั้งได ม ีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน ่วยงานอ่ืนเป  นกรรมการ รวมถ ึงม ี

การแต่งตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจ  แต่งตั้ง
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- การบรรจ  แต่งตั้งจะต  องได ร ับการตรวจสอบค  ณสมบัติและความเห นชอบจากคณะกรรมการ 
พนักงาน(ก.ท.จ.) ก ่อน 

- ในการออกค าสั่งการบรรจ แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจะออกค าสั่งแต่งตั้งได ต  อง 
ไม่ก ่อนว ันที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลรับมติ คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล(ก.ท.จ.) 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให  มีส่วนร ่วม ตรวจสอบ ก าก ับ ดูแลการบริหารงาน 

บ คคลในการเล ื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลได ด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังส ือ สั่งการข  อบังคบัทีเ่ก ี่ยวข  อง อย่างเคร ่งครัด 

- มีการแจ  งผู  ทีม่ ีค ณสมบ ัติทราบโดยการบันทึกข  อความแจ  งผู  มีค  ณสมบัต ิทีจ่ะเลื่อนระดับ/
เลื่อนต าแหน่ง  

 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหว ัดอ ื่น รวมถ ึงประชาสัมพันธ์ให 
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู ่บ าน และมีการประชาสัมพันธ ์ลงใน 
เว  บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

- มีขั้นตอนการตรวจสอบค  ณสมบัติผู ขอรบัการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน ่วยงานอื่นเข ารว่มเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน 

ระด ับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร ่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย ่างชัดเจน 
- ผ ู ขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงส ัยหร ือโต  แย งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ 

ด าเนินการทีต่นเองเห นว่าไม เป็นธรรมได  
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต  องได ร ับการตรวจสอบค ณสมบ ัติและความเห นชอบ 

จากคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารสว่นต าบล(ก.อบต.) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจะ

ออกค าสั่ง แต่งตั้งได  ต องไม ่ก ่อนว ันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลรับมติคณะคณะกรรมการพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล (ก.อบต.จังหว ัด)   การเลื่อนขั้นเงินเด ือน 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให  มีส่วนร ่วม ตรวจสอบ ก าก ับ ดูแลบร ิหารงานบ  คคล 
ในการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลได ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเด ือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังส ือสั่งการ 
ข อบังค ับที ่เกี่ยวข อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางน ากรปฏิบ ัติงาน และประกาศเผยแพร่
หล ักเกณฑ์ให บ คลากรทราบ 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏ ิบัติงานและคณะกรรมการ 
พ ิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเด ือน เพ่ือพ ิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให  เป็นไปอย ่างย ติธรรม 

- มีการประช มคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏ ิบัติงาน และคณะกรรมการ 
พ ิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเด ือน มีการน าข  อมูลมาใช  ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี 
ความชอบ เช่น ข อมูลประสิทธ ิภาพและประส ิทธิผลของการปฏ ิบัติงาน ความสามารถและความอ  ตสาหะ การ 
รักษาว ินัย การปฏิบ ัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เป็นต น 

- มีการแจ  งผลการประเมินให  พนักงานทราบ พร อมเปิดโอกาสให  ซักถาม ตอบข อสงส ัย และ 
โต แย งผลการประเมนิทีไ่ม ่เป  นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนท องถิ่นต าบลนาตาลออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเด ือนตามมติ 
คณะกรรมการพ ิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเด ือน และม ีการต ิดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเด ือนให  พนักงานทราบโดย
ทั่วกัน
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7. ระยะเวลาการด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานบริหารงานทั่วไป)นักทรัพยากรบ คคล( ส านักงานปล ัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
ตัวช ี้ว ัด 
ก าหนดเป  นระด ับขั้นของความส าเร  จ แบ่งเกณฑ ์การให  คะแนนเป  น 5 ระดับ โดยพิจารณา 

จากความก าวหน  าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป  าหมายของแต ่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส ่วนร ่วมในการตรวจสอบ ก าก ับ ดูแลการบริหารงานบ คคลเกี่ยวกับการบรรจ  

การโอน ย าย ขององค ์การบริหารส ่วนต าบลนาตาลและม ีแนวทางในการปฏ ิบัติงานอย ่างช ัดเจน พร อมทั้ง 
เปิดเผยและสามารถอธ ิบายผลทีเ่กิดขึ้นด ังกล ่าวได 
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4.2.2 สง่เสรมิให ประชาชนมสี ่วนร ่วมตรวจสอบ ก ากบัดแูลการบรหิารงบประมาณ การรบั-จา่ยเงนิ การ
หาประโยชน ์จากทรัพยส์ ินของทางราชการ 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : กจิกรรมการรายงานผลการใช  จ่ายเงินให ประชาชนได  ร ับทราบ 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
การปฏิบัติงานด  านการคล ังเป  นการท างานที่ต  องอาศ ัยระเบ ียบกฎหมาย หน ังส ือสั่งการ 

ตลอดจนมต ิคณะร ัฐมนตร ีวิธีการท างานต  องอยู ่ในกรอบ และต  องม ีระบบการบร ิการทีร่วดเร  ว ถ ูกต  อง 
ประชาชนหร ือผู  ร ับบร ิการเก ิดความพ ึงพอใจสร  างความสะดวกให  แก ่ประชาชนมากที่ส  ดถ ูกต  องทั้งระเบ ียบ 
กฎหมาย ข  อเท  จจร ิง ไม ่ม ีข  อผ ิดพลาดบร ิการด  วยความเสมอภาคก ันไม ่เล ือกปฏิบัติเสร ิมสร  างความโปร ่งใสใน 
การปฏิบัติงาน     การบร ิหารการเง ินการคล ังเก ิดความโปร ่งใสไม ่เก ิดการท  จร ิตคอร์รัปชั่นม ีการท างานมี 
กระบวนการทีโ่ปร ่งใส สามารถตรวจสอบได  รายงานการเง ินจากหน ่วยงานภายในและภายนอกไม ่พบ 
ข อบกพรอ่งมีกระบวนการทางการคลังทีเ่ป ิดเผยข อมูลอ ื่นต ่อประชาชน 

 

3. ว ัตถ ประสงค์
 

 
 
 

ได  

3.๑ เพ่ือให เกดิความโปร ่งใสสามารถตรวจสอบได  
3.2 การใช งบประมาณอย ่างค  มคา่และเปิดโอกาสให ประชาชนสามารถซ ักถามและตรวจสอบ 
 

 

3.3 ปฏ ิบัติงานถกูต  องตามระเบียบทีเ่กี่ยวข  อง 
3.4 ในการบร ิหารจ ัดการต  องท าอย ่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได  จึงต องม ีการปรับปร ง

แก ไขการท างานขององค ์กรให  มีความโปร่งใส สามารถเป ิดเผยข อมูลข ่าวสาร เปิดโอกาสให  ประชาชนสามารถ 
ตรวจสอบความถ ูกต องได  

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
จ ัดท างบแสดงฐานะการเง ินและงบอ่ืนๆ  ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด  วยการร ับเง ิน

การเบ ิกจ ่ายเง ิน การฝากเง ินการเก  บร ักษาเง ินและการตรวจเง ินขององค ์กรปกครองส ่วนท องถ่ิน พ.ศ. 2547 
และทีแ่ก ไขเพ ิ่มเติม โดยเป ิดเผยเพ่ือให  ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลภายใน
เก  าส ิบวันน ับ แต ่วันสิ้นปี  และจ ัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามท่ีกรมส่งเสร ิมการปกครองท องถิ่น
ก าหนด  เพ่ือน าเสนอผู บริหารท องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล ่าวโดยเป ิดเผยเพ่ือให  ประชาชนทราบ
ท  กสามเด ือน 

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 
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9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0.ตัวช ี้ว ัด/ผลลัพธ ์
๑0.๑ มีการพัฒนาการบริหารด  านการเงินการคลังและงบประมาณอย ่างมีประส ิทธิภาพ 
๑0.2 มีการเบิกจ ่ายถกูต อง รวดเร ว เกิดความประหยัด 
๑0.3 มีการเสริมสร างการมีส ่วนร ่วมของประชาชนในพ ื้นที่หรือผู  รับบร ิการ



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 
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โครงการที ่2 
๑. ชือ่โครงการ : กจิกรรมการมสีว่นร ่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรบั การจ ่าย และการใช  
ประโยชนท์รัพย ์สนิขององค์การบรหิารสว่นต าบลนาตาล 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
การเบ ิกจ ่ายเง ินขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นเป  นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบร ิหารการเง ิน 

การคล ังขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่น เจ  าหน  าทีจ่ะต  องปฏิบัติตามอ านาจหน  าที ่ ตามระเบ ียบ 
กระทรวงมหาดไทยหร ือหน ังส ือสั่งการทีเ่กี่ยวข  องให  ถ ูกต  องครบถ  วนเร ียบร  อยจ ึงจ ัดท าใบน าฝากเป  นรายร ับ 
จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป  นรายจ ่าย เบ ิกเง ินออกจากคล ังขององค ์กรปกครองส ่วนท องถ่ินได  ส าหรับการใช ประโยชน์ 
ในทร ัพย ์ส ินขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นก  เช ่นเด ียวก ันต  องม ีการด าเนินงานให  เป  นไปตามระเบ ียบกฎหมาย 
ทั้งการเก  บค ่าธรรมเน ียม ค ่าบร ิการ จะต  องเป  นไปด  วยความโปร ่งใส ประชาชนม ีส ่วนร ่วมในการตรวจสอบ จ ึง 
จ าเป็นต องมีกระบวนการขั้นตอนทีถู่กต  อง มีความส จร ิต ส ่งผลให การด าเนินงานเกิดประสิทธ ิภาพ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลจึงได ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให  การรับ จ่ายเงินและการใช  
ประโยชน์ ทรัพย์สินเกดิความโปร ่งใส ประชาชนมีส ่วนร ่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ ่าย 
ของหน่วยงาน ต าบลนาตาล 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
เพ่ือให  การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เกิดความโปร ่งใสตรวจสอบได  

 

4. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

5. ว ิธกีารด าเนนิการ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการพ ิจารณางบประมาณ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข  าร ่วม

เป็นกรรมการ  

 

- เปิดโอกาสให  ประชาชนสอบถามข  อสงส ัยเกี่ยวกับการรับจ ่ายเงิน 
- สร  ปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล ให ประชาชนทราบทางช ่องที่
ต่างๆ เช่น ทางเว บไซต์ศูนย์ข อมูลข่าวสาร และเสียงตามสายหอกระจายข่าว เมือ่สิ้น
ปีงบประมาณ 

 

6. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

8. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

9. ตวัช ี้ว ัด  
 

มีการด าเนินงานตามวิธ ีการด าเนินงานครบท  กขั้นตอน



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 
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ประชาชนมีส ่วนร ่วมตรวจสอบและได  รับทราบข  อมูลการร ับ จ่ายเงินของหน่วยงานตำบลนาตาล
ท าให เกิดความโปร่งใส ในการรับจ ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
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4.2.3 สง่เสรมิให ประชาชนมสี ่วนร ่วมตรวจสอบ ก ากบั ดแูลการจัดหาพสัด  
 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการให ความร ู กรรมการตรวจการจ  าง 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
การตรวจร ับพัสด  การตรวจการจ  างและการควบค  มงานก ่อสร  าง เป  นกระบวนการที่มี 

ความส าคัญทีจ่ะบร ิหารส ัญญาให  บรรล  ตามว ัตถ  ประสงค์ และเป  นไปตามเงือ่นไขที่ก าหนดในส ัญญาอย ่างมี 
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู  ทีไ่ด  ร ับแต่งตั้งให  ท าหน  าทีก่รรมการตรวจร ับ กรรมการตรวจการจ  างและผ ู ควบค  มงาน 
จะต  องมีความร ู ความเข  าใจในอ านาจหน  าท่ีตามข  อบ ังค ับ อ.อ.ป. ว ่าด  วยการพ ัสด  พ.ศ. 2548 รวมถ ึงระเบ ียบ 
ส าน ักนายกรัฐมนตรีว่าด  วยการพ ัสด  พ.ศ. 2535 และทีแ่ก  ไขเพ่ิมเต ิม และเข  าใจเงื่อนไขข  อก าหนดทีร่ะบ  ไว ใน 
ส ัญญาเป  นอย ่างดี เพราะหากไม ่เข  าใจหร ือเข  าใจคลาดเคลื่อนหร ือปฏิบัติไม ่ครบถ  วนในหน  าทีค่วามร ับผ ิดชอบ 
ตามอ านาจหน  าที่ทีต่นเองได  ร ับการแต่งตั้งให  ท าหน  าที่แล  ว อาจท าให  เก ิดความเส ียหายต ่อ อ.อ.ป. หร ือบ  คคล
อ่ืน  นอกจากนี้อาจจะต  องร ับผ ิดชอบทางแพ่ง อาญา  วิน ัย  หร ืออาจถ ูกฟ้องร  องต ่อศาลปกครองได  หน่วยงาน 
ต าบลนาตาลเห  นถ ึงความส าคัญของการตรวจร ับพัสด  และการตรวจการจ  าง    ประกอบก ับได  ม ีการเชิญให  
ประชาชนเข ามาม ีส ่วนร ่วมในการตรวจรับงานจ  าง เพ่ือความโปร ่งใส จึงได  จัดโครงการอบรมให  ความร ู กรรมการ 
ตรวจการจ  าง  เพ่ือให  ผู  ทีไ่ด  ร ับแต่งตั้งให  ท าหน  าทีก่รรมการตรวจการจ  างม ีความรู  ความเข  าใจ  ปฏิบัติหน  าที่ 
ตามที่ได รับมอบหมายได อย่างถ ูกต อง 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
เพื่อให  ผ ู ปฏ ิบัติงานและผู  ได รับการแต่งตั้งให เป็นกรรมการตรวจการจ  าง ท าหน าทีต่รวจงาน 

จ างอย่างถูกต  องสอดคล  องก ับข อบังคับหรือระเบียบทีเ่กี่ยวข  อง 
 

4. เปา้หมาย 
คณะกรรมการตรวจการจ  าง 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ เสนอโครงการให  ผู  บริหารอน มัติ 
6.2 จัดให  ความรู แก่คณะกรรมการตรวจการจ  าง 
6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ  างให เข ารว่มอบรม

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล

๑0. ผลลพัธ ์  
 

คณะกรรมการตรวจการจ  างท าหน  าทีต่รวจงานจ  างอย ่างถูกต องสอดคล  องกับข  อบังคับหร ือ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข อง



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 
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4.3 การสง่เสรมิบทบาทการตรวจสอบของสภาท องถิน่ 
4.3.๑ สง่เสรมิและพฒันาศ ักยภาพสมาชกิสภาท องถิน่ให  ม ีความร ู ความเข าใจในการปฏบิตัิหน  าที ่ให 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบที่เกีย่วข  องได  ก าหนดไว  

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการอบรมความร ู ด านระเบยีบ กฎหมายท องถิ่นให ผู บรหิาร และสมาช ิกสภาท องถิน่ 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
ในการบร ิหารจ ัดการขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นม ีกฎหมาย ระเบ ียบ  ประกาศ  ค าสั่ง 

เงือ่นไข และหลักเกณฑ ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท องถิ่นและผู  บร ิหารท องถิ่นได  ร ับการเล ือกต้ังมาจากประชาชนต  อง 
ร ู และย ึดเป  นแนวทางการปฏิบัติหน  าทีก่ารด าเนินการอย ่างเคร ่งคร ัด ป ัญหาทีเ่ก ิดขึ้นเป  นประจ าไม ่ได  เก ิดจาก 
เรื่องขาดความรอบคอบ  ความชำนาญ  ประสบการณ ์หร ือขาดความรู  กฎหมาย  ระเบ ียบ  ประกาศ  ค าสั่ง 
เงือ่นไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปร  งเปลี่ยนแปลงหร ือเพิม่เต ิมเสนอเท ่านั้น หากแต ่เก ิดจากความรู  
ความเข  าใจหร ือการต ีความข  อกฎหมาย ระเบ ียบ หร ือกฎเกณฑ ์เงื่อนไขทีเ่กีย่วข  องอย ่างผ ิดๆ ส ่งผลให  สมาชิก 
สภาท องถิ่นและผู  บร ิหารท องถิ่น โดยเฉพาะผู  บร ิหารท องถิ่นต  องตกเป  นผู  กระท าผ ิดกฎหมาย ก ่อให  เก ิดความ 
เส ียหายแก ่องค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นและท าให  การแก  ไขป ัญหาของประชาชนหร ือการพัฒนาท องถิ่นขาด 
ประส ิทธิภาพประส ิทธ ิผล  ส ่งผลให  การพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นต  องล  าชา เพราะไม ่ตอบสนอง 
ความต  องการของประชาชนอย ่างแท  จร ิง จากป ัญหาด ังกล ่าวข  างต  น จ ึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท องถิ่นและ 
ผู  บร ิหารท องถิ่นต  องม ีความรู  ความเข  าใจระเบ ียบกฎหมาย ค าสั่ง และหล ักเกณฑ ์ต ่างๆ ทีส่ าคัญและเกีย่วข  อง 
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส ่วนท องถิ่น อันม ีผลให  เก ิดประส ิทธิภาพและเก ิดผลด ีต ่อองค ์กรปกครอง 
ส ่วนท องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท องถิ่นและผู  บร ิหารท องถิ่นไม ่ต  องเสี ่ยงก ับการกระท าผ ิดกฎหมายหร ือถ ูก 
ตรวจสอบ 

ดังนั้น เพ่ือให  ผู  บร ิหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลเพ ิ่มพูนความรู  ความ
เข  าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด  วยข  อบ ังค ับการประช มสภาท องถิ่น พ.ศ. 2547 ม ีความร ู ความเข  าใจ
เกีย่วก ับการยื่นบ ัญชีแสดงรายการทร ัพย ์ส ินและหนี้ส ินม ีความร ู ความเข  าใจม ิให  ด าเนินก ิจการทีเ่ป  นการข ัดก ัน
ระหว่าง ประโยชน ์ส ่วนบ  คคลและประโยชน ์ส ่วนรวมตามมาตรา ๑00  แห ่งกฎหมายประกอบร ัฐธรรมน ูญว ่า
ด  วยการ ป้องก ันและปราบปรามการท จริต และม ีความรู ความเข าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ  าหน  าที่ของร ัฐ
เรื่องการ ร ับทร ัพย ์ส ินหร ือประโยชน ์อ ันใดของเจ  าหน  าที่ของร ัฐ ตามมาตรา ๑03 แห ่งกฎหมายประกอบ
ร ัฐธรรมน ูญว่า ด วยการป้องก ันและปราบปรามการท จริต งานน ิต ิการ ส านักปลัดจ ึงได  จ ัดท าโครงการอบรมให  
ความรู  ด านระเบียบ กฎหมายท องถิ่น ผ ู บริหาร และสมาชิกสภาท องถิ่น 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือให ผู  บริหาร และสมาช ิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล เพ ิ่มพ ูนความร ู 

ความเข าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด วยข อบังคับการประช  มสภาท องถิ่น พ.ศ. 2547 
3.2 เพ่ือให ผู  บริหาร และสมาช ิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลมีความร ู ความเข าใจ 

เกี่ยวกับการยื่นบัญช ีแสดงรายการทร ัพย ์ส ินและหนี้ส ิน 
3.3 เพ่ือให ผู บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลมีความรู ความเข าใจมิให 

ด าเนิน ก ิจการทีเ่ป  นการข ัดก ันระหว่างประโยชน ์ส ่วนบ  คคลและประโยชน ์ส ่วนรวมตามมาตรา ๑00  
แห่งกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด  วยการป้องก ันและปราบปรามการท จริต 

3.4 เพ่ือให ผู  บริหาร และสมาช ิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลมีความร ู ความเข าใจใน
แนว ทางการปฏ ิบัติส าหรับเจ  าหน  าท่ีของรัฐ เรื่อง การทรัพย ์สินหรือประโยชน ์อ ื่นใดของเจ  าหน  าท่ีของรัฐ 
ตามมาตรา๑03แห่งกฎหมายประกอบร ัฐธรรมนูญว่าด วยการป  องก ันและปราบปรามการท จริต



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๑2๔- 
4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 

ผู  บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6. ว ิธดี าเนินการ 
 

 
 
 

เข  ารับการอบรม 

 
 

6.๑ จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ ว ัน เวลา และสถานทีใ่ห แก่ผู  บริหาร และสมาชิกสภาหน่วยงาน 
 

 

6.3 อบรมให  ความรู โดยว ิทยากร พร อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเม ินผลและสร  ปผลการด าเนินการ

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000 บาท 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑0.๑ ผู  บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลได เพ่ิมพ ูนความร ู ความ

เข  าใจระเบยีบ กระทรวงมหาดไทยว ่าด  วยข อบังคับการประช  มสภาท องถิ่น พ.ศ. 2547 
๑0.2 ผู  บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลมีความร ู ความเข  าใจเกี่ยวก ับ 

การยืน่บัญช ีแสดงรายการทร ัพย ์สินและหนี้ส ิน 
๑0.3 ผู  บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลม ีความร ู ความเข  าใจม ิให  

ด าเนินก ิจการ ทีเ่ป  นการข ัดก ันระหว่างประโยชน ์ส ่วนบ  คคลและประโยชน ์ส ่วนรวมตามมาตรา ๑00 แห ่ง
กฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด วยการป  องก ันและปราบปรามการท จริต 

๑0.4 ผู  บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลมีความร ู ความเข  าใจแนว
ทางการปฏ ิบัติ ส าหรับเจ าหน  าทีข่องรัฐ เรื่อง การรับทรัพย์สินหร ือประโยชน ์อ ื่นใดของเจ  าหน  าท่ีของรัฐ ตาม
มาตรา๑03แห ่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด วยการป้องกนและปราบปรามการท จริต



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๑๒๕- 
 

โครงการที ่2 
๑. ชือ่โครงการ : กจิกรรมการส ่งเสริมและพฒันาศ ักยภาพสมาชกิสภาท องถิน่ 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
องค ์กรปกครองส ่วนท ่องถิน่ม ีบทบาทความส าคัญยิ่งต ่อการพัฒนาทางการเม ือง เศรษฐก ิจ 

และส ังคม ด  วยเหต  ผลด ังกล ่าวการพัฒนาศ ักยภาพท ักษะและความร ู ของสมาชิกสภาท องถิ่นให  ม ีความพร  อมที่ 
จะรับภารกิจและการจัดบริการให  แก่ช  มชนจึงเป  นเรื่องท่ีส าคัญอย ่างยิ่ง ประกอบก ับการให  การศ ึกษาอบรมเป  น 
สิ่งส าคัญประการหนึ่งทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลได  ด าเนินการ เพ่ือให  สมาชิกสภาท องถิ่นม ีความร ู และ
ท ักษะด  านการปกครองส ่วนท องถิ่น ม ีความร ู ความเข  าใจในการปฏิบัติหน  าที่ รวมถ ึงม ีความร ู ความเข  าใจ
เกีย่วก ับระเบ ียบ ข อกฎหมายต ่างๆ ทีเ่ก ี่ยวข องก ับท องถิ่นด  วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความร ู ไปใช ให  
เป  นประโยชน ์ต ่อ การปฏิบ ัติหน  าท่ีได อย ่างม ีประส ิทธิภาพและม ีประส ิทธิผลดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาตาลจ ึงได  ม ีการจ ัดส ่งสมาชิก สภาท องถิ่นให  เข  ารับการฝ ึกอบรมและศ ึกษาดูงานอยู ่เสมอ เพ่ือเป  นการเพ ิ่ม
ประส ิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ สามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท องถิ่น ให ท องถิ่นม ีความเจริญก าวหน  า 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือสร างการเรียนรู และประสบการณ ์การท างานให  ก ับสมาชิกสภาท องถิ่นให ม ีความ 

เข  าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน  าที่ 
3.2 เพื่อให สมาช ิกสภาท องถิ่นได มีความร ู ความเข าใจในการปฏ ิบัติงานท่ีถูกต  อง เป็นไปตาม 

ระเบียบ กฎหมาย 
3.3 เพ่ือส ่งเสรมให สมาช ิกสภาท องถิ่นได  เพ ิ่มศักยภาพในการพัฒนาท องถิ่นได อย ่างถ ูกต  อง 

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
สมาช ิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล และหน ่วยงานทีจ่ัดฝ ึกอบรม 

 

6. ว ิธกีารด าเนนิการ 
6.๑ ฝ่ายบริหารงานบ คคลตรวจสอบหล ักสูตรการฝ ึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส ่วน 

ต าบลและหน ่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข อมูลในการจัดสิ่งสมาชิกสภาท องถิ่นเขารับการอบรมหร ือร ่วม 
ประช มสัมมนาแล  วแต่กรณี 

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหล ักสูตรเรียบร  อยแล  ว ด าเนินการเสนอผู  บังคับบ ัญชา 
เพื่อส ่งสมาช ิกสภาท องถิ่นเขารับการฝ ึกอบรม หรือเข ารว่มประช ม หรือด าเนินการจัดฝ ึกอบรมเองโดยส าน ัก/ 
กองงานทีร่ับผ ิดชอบ 

6.3 แจ งให สมาช ิกสภาท องถิ่นผู ผ ่านการฝ ึกอบรมจัดท ารายงานสร ปผลการฝึกอบรมเสนอ 
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

6.4 ฝ่ายบริหารงานบ คคลด าเนินการประเมินผลการฝ ึกอบรมของสมาชิกสภาท องถิ่น และ 
รายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลทราบ 

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
                       ไม่ใช งบประมาณ 

 



   แผนปฏ ิบัติการป  องกันการท  จริตห าป ี(พ.ศ.256๑ – 256๕) ของอบต.นาตาล 

 

 

-๑๒๖- 
 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานบริหารงานทั่วไป)นักทรัพยากรบ คคล( ส านักงานปล ัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

๑0. ผลลพัธ ์
 
 
 
 

 

๑๑. ตวัช ี้ว ัด 

 
 

๑0.๑ สมาช ิกสภาท องถิ่นมีความร ู ความเข  าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน  าที ่
๑0.2 สมาช ิกสภาท องถิ่นได ร ับการเรียนรู และประสบการณ ์การท างานใหม ่ๆ  
๑0.3 การปฏิบ ัติงานของสมาช ิกสภาท องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต องตามระเบียบกฎหมาย

จ านวนสมาชิกสภาท องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลได รับการฝ ึกอบรม 
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-๑๒๗- 
 

4.3.2 ส่งเสรมิสมาช ิกสภาท องถิน่ให  ม ีบทบาทในการตรวจสอบการปฏบิตั ิงานของฝ่ายบรหิารตาม 
กระบวนการ และว ิธกีารทีก่ฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวข  องได  ก าหนดไว  โดยไมฝ่กัใฝฝ่า่ยใด 

 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : กจิกรรมส ่งเสร ิมสมาชกิสภาท องถิน่ให  มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏบิตัิงานของฝ่าย 
บรหิาร 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
การส ่งเสร ิมสมาชิกสภาท องถิ่นให  ม ีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบร ิหาร 

เป  นกลไกส าคัญทีใ่ช ส าหรับต ิดตาม ตรวจสอบ  ประเม ินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบร ิหาร ซ่ึงอ านาจในการ 
บร ิหารป ัจจ  บ ันองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นม ีอ ิสระเต  มทีใ่นการด าเนินงาน ม ีงบประมาณเป  นของตนเอง  แต ่
ถ ึงแม  จะเป  นอิสระ ส ่วนกลางก  จะคอยควบค  มด ูแลการด าเนินงานต ่างๆ ขององค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นให  
เป็นไปโดยความเรียบร  อยและถ ูกต  อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร ่วมก ัน นอกจากจะท าให  องค ์การบร ิหาร 
ส ่วนต าบลม ีบรรยากาศการท างานแบบม ีส ่วนร ่วมและม ีประสิทธิภาพ ย ังสร  างความน ่าเชื่อถ ือให  ก ับองค ์กร 
สามารถน าไปสู ่ความโปร ่งใสในองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลและลดการท  จร ิตองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
จ ึงได  ด าเนิน กิจกรรมส ่งเสร ิมสมาชิกสภาท องถิ่นให  มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบร ิหารขึ้น 
เพ่ือก าหนด บทบาทของสมาชิกสภาท องถิ่นในการเป  นหน ่วยตรวจสอบ โดยให  สมาชิกสภาร ่วมเป  น
คณะกรรมการในการด าเนินงานขององค ์การบร ิหารส ่วนต าบลเพ่ือให  การปฏิบัติงานโปร ่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได  อีกทั้งย ังเป  น การช ่วยลดป ัญหาการท จริตได  

 

3. ว ัตถ ประสงค์
 

 
 
 
 
 
 

4. เปา้หมาย 

3.๑ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมนิผลการปฏิบ ัติงานของฝ่ายบร ิหาร 
3.2 เพื่อให เกิดความโปร ่งใสและลดการท จร ิต สามารถตรวจสอบได  
3.3 สมาช ิกสภาท องถิ่นเข าใจบทบาท หน  าทีข่องตนเองมากขึ้น 
 
 
 

สมาช ิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

6. ว ิธกีารด าเนนิงาน 
6.๑ จัดท าคู ่ม ือระเบียบกฎหมายทีเ่ก ี่ยวข  องเพ่ือให  สมาช ิกสภาท องถิ่นใช ส าหรับการประช  ม 
6.2 แต่งตั้งสมาช ิกสภาท องถิ่นเป  นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต ่างๆ เช่น การ 

จัดซ้ือจัดจ างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร ่างข อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประช ม การติดตามและ 
ประเม ินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาช ิกสภาท องถิ่นต้ังกระทู ถามการบริหารงานในการประช มสภาหน่วยงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิงาน 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ
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-๑๒๘- 
 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล และงานบริหารงานทั่วไป)งานสารบรรณ( ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

๑0. ผลลพัธ ์
 

 

บริหาร 

 
 

๑0.๑ สมาช ิกสภาท องถิ่นเข าใจบทบาทหน  าท่ี และรว่มตรวจสอบการปฏ ิบัติงานของฝ่าย 
 

 

๑0.2 การปฏิบ ัติงานต่างๆ ม ีความโปร ่งใส ตรวจสอบได 
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-๑๒๙- 

 

4.4 เสร ิมพลงัการมสี ่วนร ่วมของช มชน (Community) และบรูณการท กภาคส ่วนเพื่อตอ่ต าน การ
ท จรติ 
4.4.๑ สง่เสรมิให ม ีการด าเนนิการเฝ  าระว ังการท จรติ 

โครงการที ่1 
๑. ชือ่โครงการ : โครงการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธป์้องกนัการท จรติ 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
ป ัญหาการท  จร ิตทีเ่ก ิดขึ้นในหน ่วยงานภาคร ัฐได  ส ่งผลเส ียหายก ับประเทศชาต ิอย ่างมาก 

จ าเป็นที่ท  กภาคส ่วนในส ังคมจะต  องตระหน ักและร ่วมก ันแก  ไขจ ัดการป ัญหา โดยการเข  าไปม ีส ่วนร ่วมเป  น 
เครอืข ่ายในการขับเคลื่อนต ่างๆ ให  เก ิดการเฝ  าระวัง ป  องปรามการท  จร ิต ในร ูปแบบการกระต   นให  ท  กภาคส ่วน 
ในจังหว ัดได ตระหนักถ ึงปัญหาการท จริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร ่วมในการป  องกันและปราบปรามการท จริต 

 

3. ว ัตถ ประสงค ์
3.๑ เพ่ือให ประชาชนมีส ่วนร ่วมในการป  องก ันการท จริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก  ไขป ัญหาการท  จริต 

 

4. เปา้หมาย/ผลผู ลติ 
ประชาชนในจังหว ัดสกลนคร 

 

5. พื้นทีด่ าเนินการ 
จังหว ัดสกลนคร 

6. ว ิธดี าเนินการ   
6.๑ ขออน มัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท าแพขนานยนต์ 
6.3 จัดเจ  าหน  าที่รับผิดชอบร ับแจ  งเหต ทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร  องเรียน ร องท กข์ 
6.5 เสนอผู  บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ด าเนินการปรับปร งแก ไขเรื่องทีไ่ด  รับการร  องเรียน

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
5,000 บาท 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
หัวหน าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑0.๑ จ านวนเรื่องร องเรียนเกี่ยวกับการท จริต 

๑0.2 น าเรื่องทีไ่ด รับการร  องเรียนไปด าเนินการปรับปร งแก  ไข
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-๑๓๐- 
 

4.4.2 บูรณาการท กภาคส ่วนเพื่อต ่อต านการท จริต 
 

โครงการที ่๑ 
๑. ชือ่โครงการ : มาตรการการส ่งเสรมิและพฒันาเครือข ่ายด านการปอ้งกนัการท จรติ 

 

2. หลักการและเหต ผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบ ัญญ ัต ิสภา ต าบลและองค์การบริหารส ่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก ไขเพ ิ่มเตมิถึง  

(ฉบ ับที ่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ก าหนดให หน่วยงานม ีภารก ิจหน  าที่ที่ต  องเป  นไปเพื่อประโยชน ์ส  ขของ
ประชาชน โดยใช วิธีบร ิหารก ิจการบ  านเม ืองที่ดี และ ให  ค านึงถ ึงการม ีส ่วนร ่วมของประชาชนในการจ ัดท า
แผนพัฒนาท องถิ่น การจ ัดท างบประมาณ การจ ัดซื้อจ ัด จ  าง การตรวจสอบ การประเม ินผลการปฏิบัติงานและ
การเป ิดเผยข  อม ูลข ่าวสาร ทั้งนี้ ให  เป  นไปตามกฎหมาย ระเบ ียบ ข  อบ ังค ับว ่าด  วยการนั้น ประกอบก ับพระราช
กฤษฎีกาว่าด  วยหล ักเกณฑ ์การบร ิหารก ิจการบ  านเม ือง ที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของร ัฐบาลในการป  องก ัน
และปราบปรามการท  จร ิตซึ่งม  ่งเน  นในการสร  าง จิตส านึก ค ่าน ิยม การบ ูรน ่าการ การสร  างความเข  มแข  ง และ
การพัฒนาศ ักยภาพเจ  าหน  าทีข่องร ัฐในการ ป้องก ันและปราบปรามการท จริตป ัญหาเกี่ยวกับการท จร ิตคอร์รัปชั่น
สามารถเก ิดขึ้นได  ในท  กวงการ ไม ่ว ่าจะเป  น วงการระด ับท องถิ่นจนถ ึงระด ับชาต ิซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนา
ตาลม ีภารก ิจหน  าทีใ่นการบร ิหารราชการท องถิ่นให  มี ความก  าวหน  าภาคเอกชน ร ัฐวิสาหก ิจ รวมถ ึงภาค
ประชาชนทัว่ไปในการร ่วมก ันพัฒนาท องถิ่นให  ประชาชนมี ค  ณภาพชีวิตที่ด ีและม ีเศรษฐก ิจที่ด ีในท องถิ่น    
ดังนั้น    การทีอ่งค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นจะพัฒนาให  เจร ิญก  าวหน  าได  นั้น จ าเป็นจะต  องม ีองค ์ประกอบ
หลายๆ ด  าน ในการร ่วมก ันพัฒนาท องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข ่ายที่ดีที่คอยสนับสน นและร ่วมม ือกันพัฒนา
ท องถ่ิน จ ึงเป  นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเคร ือข ่ายด  านการป  องก ัน การท จริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให ภาครัฐ 
ภาคเอกชน รฐัวิสาหก ิจ ร่วมถ ึงภาคประชาชนได  ม ีส ่วนร ่วม ในการเป  นเคร ือข ่ายร ่วมก ับองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาตาลในการร ่วมค ิด ร ่วมพิจารณา  ร ่วมต ัดส ินใจ  ร ่วมท า  ร ่วมรับผ ิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องก ัน
การท จริตคอร์รัปชั่นในท องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลพิจารณาแล  วเห  นว ่า การม ีเคร ือข ่ายด ังกล ่าวเป  นสิ่งจ าเป็น 
จ ึงได  จ ัดท า มาตรการส ่งเสร ิมและพัฒนาเคร ือข ่ายด  านการป  องก ันการท  จร ิตขึ้น เพ่ือส ่งเสร ิมและสน ับสน  นการ
ด าเนินงาน ของเครือข ่ายด านการป  องก ันการท จริตให  ม ีความเข  มแข  ง 

 

3. ว ัตถ ประสงค์
 

 
 
 

ท จริต 
 
 
 

4. เปา้หมาย 

๑. เพ่ือสร างแกนน า แนวร ่วมและเคร ือข ่ายในการรักษาผลประโยชน ์ของท องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนาองค ์ความรู ให  ก ับท กภาคส ่วน ให เกิดจิตส านึกและตระหน ักเก ี่ยวก ับป ัญหาการ 
 

 

3. เพ่ือให  เกิดความร่วมมือร ่วมใจในการป  องกันการท จริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วน 
ต าบลนาตาล 
 
 
 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐว ิสาหกิจ สถานศกึษา และภาคประชาชน ในเขตหน่วยงานของ
ต าบลนาตาลเข  ามาม ีส ่วนร ่วมในการเป  นเครือข ่ายด านการป  องกันการท จริตรวมก ับองค์การบริหารส่วน       
ต าบลนาตาล 
5. สถานทีด่ าเนนิการ 

ในเขตพ ื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 
6. ว ิธ ีด าเนนิงาน   

๑. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐว ิสาหกิจ และภาคประชาชน รว่มเป็นเครอืข ่าย
ด านการป้องก ันการท จริตองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล
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-๑๓๑- 
 

2. จัดท าฐานข  อมูลบ คคล องค์กร ส ่วนราชการ และองค ์กรปกครองส ่วนท องถิ่นท  กแห ่ง 
บริเวณใกล เคียง โดยการลงทะเบียนการเข  าร่วมเป็นเคร ือข ่าย 

3. เป ิดโอกาสให เครือข่ายทีไ่ด  รับการแต่งตั้งมีส ่วนร ่วมในการบร ิหารราชการของหน่วยงาน 
ต าบลนาตาลในการร ่วมคิด รว่มพ ิจารณา รว่มสนับสน นและอ านวยความสะดวกให  กับเครือข ่ายในการรว่ม 
ตรวจสอบเพ่ือป  องกันการท จริต 

5. ท าบันท ึกขอตกลง (MOU) ร่วมก ันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลนาตาลกับบ คคล 
องค ์กร ส ่วน ราชการ และองค์กรปกครองส ่วนท องถิ่นทีเ่ข าร่วมเป  นเครอืข ่าย 

 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 
๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ – 256๕) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม ่ใช  งบประมาณ 

 

9. ผู รบัผิดชอบโครงการ 
งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล 

 

๑0. ตวัช ี้ว ัด/ผลลพัธ ์
๑. ท าให  เก ิดแกนน า แนวร ่วมและเคร ือข ่ายในการรักษาผลประโยชน ์ของท องถิ่น 
2. ท าให  ท  กภาคส ่วนมคีวามรู  ก่อให  เกิดจิตส านึกและตระหนักเก ี่ยวกับป ัญหาการท  จริต 
3. ท าให  เก ิดความร ่วมมือร ่วมใจในการป  องก ันการท จริตในพ ื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล 
นาตาล



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก



 

 



 

 



 

 

 


