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คํานํา 
    

 การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง ทํา

ใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครอง

และการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ ซ่ึงเปน

หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยาง

ทัดเทียมนานาอารยประเทศท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือรวมกัน

พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอมๆ กัน โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตย

สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืน ๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา โดย

ทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ  กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโย

มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝา

ระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได 

 เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

นาโพธิ์ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. 2565 ข้ึน ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวย

การปองกันและปราบปรามทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

สิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

ใหบรรลุเปาหมายและเปนการถือปฏิบัติ ซ่ึงเปนนโยบายระดับชาติดวย 
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บทนํา 

 
๑. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
        การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน  ตลอดจน
บุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยู
ในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
         การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของทุจริตในระดับทองถ่ิน  ไดแก 
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

1.) การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซ้ือ จัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ละเลยไมปฏิบัติหรือไมทําตามระเบียบฯและมีการอางวาไม
ทราบเก่ียวกับเรื่องท่ีมีการใหจัดทําและไมจัดทํา 

2.) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ิน
บางสวน  เชน  มีญาติหรือพวกพองมาเปนผูรับเหมาการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีการเอ้ือประโยชนใหพวกพองหรือกลุม
ญาติของตนเองบุคคลท่ีเปนพนักงานสวนทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินซ่ึงบางสวนใชตําแหนงของตนเองหา
ผลประโยชน 

  3.) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  มุงวิเคราะหระบบ
ตรวจสอบและระบบโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกฎหมายเปดชองวางใหมีการทุจริตได  เนื่องจาก
ระบบถวงดุลขาดความเข็มแข็ง 
  4.) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม  ผูบริหารทองถ่ินและเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองมีการเพ่ิมพูน
ความรู  หากไมมีความรูความเขาใจ  อาจทําใหการปฏิบัติราชการเกิดความผิดพลาด 

5.) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  ซ่ึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสวนหนึ่งไมชี้แจงประชาสัมพันธเก่ียวกับขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ประชาชนทราบ  และไมสงขาวสารทางราชการใหประชาชนทราบไมมีการประกาศในชองทางสื่อสารให
ประชาชนทราบในการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตางๆ 

6.) สภาพหรือลักษณะของปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคสวนตางๆ หนวยงานตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกําลังพลไม
เพียงพอ  สวนระบบการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มักพบวาผูบริหารทองถ่ินไม
ควบคุมดูแลเจาหนาท่ีใหปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆอยางเครงครัด  และฝายสภาทองถ่ินท่ี
ตองทําหนาท่ีเปนฝายกํากับดูแลและควบคุมคอยตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหถูกตองเหมาะสม      

7.)สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาก  อํานาจ  บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน ท่ี
สงผลใหเกิดการทุจริต  โดยเฉพาะอิทธิพลและอํานาจของฝายการเมืองท่ีครอบงําหรือสามารถใหคุณใหโทษ
ตอเจาหนาท่ีหรือพนักงานสวนทองถ่ินไดตลอดจนการใชอิทธิพลขมขูหรือกัดกันผูเสนอราคารายอ่ืนๆ 
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         สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถสรุปประเด็นได   
ดังนี้ 
   ๑) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการ  ทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช  กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีก โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 
    ๒) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ทําใหคน  ในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหลานี้ 
   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ  
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
   ๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่ง ท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําให
เจาหนาท่ี ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป  
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึนมองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม  

  ๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตย
สุจริตเปน  ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ผูท่ีมี
คานิยมท่ีผิด เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง 
๒.หลักการเหตุผล  
       ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปน
ปญหาลําดับตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุก
ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมืองภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบ บ
การปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นมีผลในเชิงลบ  
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรัปชั่น ( Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปน 
เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ ( Transparency 
International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน 
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จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวา
ประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรัปชั่นอยูในระดับสูง 
   แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปองกัน การทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตาม  
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม  ท่ี
ลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน  
โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ  
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ  
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน  
มองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต  
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได  
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาว
มา ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
          ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจาก
ป พ.ศ. 2561 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ
ใหม ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ  
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ  
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทย
ท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต  (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะ  สูงข้ึนไดนั้น 
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมี  พฤติกรรม
แตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ   โดยไดกําหนดยุทธศาสตร
การดําเนินงานหลักออกเปน  6  ยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี  1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
  ยุทธศาสตรท่ี  2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
  ยุทธศาสตรท่ี  3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตรท่ี  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตรท่ี  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต ทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI)  
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
และตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหาท่ีไดสรางความขมข่ืนใจ
ใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน  ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซ่ือสัตยสุจริตของ
คนทํางานราชการสวนทองถ่ินบางสวนใหเหือดหายไปและหากวากันไปแลวเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถ
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เกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกันเพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
จํานวนมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืนๆจึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ินอาจตอง
ถูกครหาในเรื่องใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริตตลอดจนแสดงให
เห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยางเปน
รูปธรรม  สํานักงาน  ป.ป.ช. จึงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4  ป )
พ.ศ.2562-2564)  ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3           
( พ.ศ.2560-2564)  โดยดําเนินการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใสมี
ความเข็มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดสุข
แกประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหครอบครุมพ้ืนท่ี
ท่ัวประเทศ 
         ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน  
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ  
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหาร จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา  
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2562-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  เพ่ือกําหนด
แนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปน
รูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี  ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง  องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์    จึงไดจัดแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตเพ่ือเปนมาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหา  การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ  
เพ่ือใหทุกหนวยงานใน องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   ท้ังนี้ไดมุงเนนใหการดําเนินการปองกันการทุจริตเปนไปอยาง
ตอเนื่อง สรางระบบราชการท่ีมีความโปรงใส  จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความคุมคา เปดเผยขอมูลขาวสาร  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหเกิดความโปรงใส  มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนใหมีสวนรวม  ในการรณรงค  และปลูกจิตสานึกคานิยมของสังคมให
ประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ  ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสอดคลองกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖   
          องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปญหาผลประโยชนทับซอน  และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได
จัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖ 2 – ๒๕๖4) เพ่ือเปนแผนปฏิบัติการในการ
ดําเนินการเรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส  ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม  โดยประชาชนมีสวนรวม  สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา  และรับผิดชอบ  ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได 
 

3. วัตถุประสงคการจัดทําแผน         
    ๑ ) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
    ๒ ) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย
การเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
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   ๓ ) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  
   ๔ ) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม ( people's participation) และตรวจสอบ ( People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    ๕ ) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

๔. เปาหมาย  
   ๑ ) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก  
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  
   ๒ ) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของขาราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   ๔ ) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวน ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  
   ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

๕. ประโยชนของการจัดทําแผน  
   ๑ ) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  คณะผูบริหาร  บุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์  รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และ
อุดมการณในการตอตานการทุจริต ( Anti-Corruption)จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
   ๒ ) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  
   ๓ ) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ินอันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต  
   ๔ ) สามารถพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต  
   ๕ ) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือ
กันเปน เครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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ส่วนที ่ 2  
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

 
มิติที่  1  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ไตรมาส 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.1 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากรท้ังขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร  
ขาราชการการเมืองฝาย
สภาทองถ่ิน และฝาย
ประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถิ่น 

     

1.โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง  อบต.นาโพธ์ิ 

    
สป. 

2.มาตรการสงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    สป. 

3.กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากร     สป. 
4.จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน     สป. 

1.2 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถ่ิน 

1.โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

    สป. 

2. โครงการลดขยะ  ลดภาระของชาวนาโพธ์ิ 
    สป. 

1.3 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแกเด็ก
เยาวชน 

1.โครงการเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหนักเรียนและ
เยาวชน 

    สป. 

2.การประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต     สป. 
 

 
มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
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ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ไตรมาส 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 

2.1 การแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

1.กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

    สป. 

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ     สป. 
2. มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

    สป. 

2.3 มาตรการการใชดุลย
พินิจและใชอํานาจหนาท่ี
ใหเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ี
ดี 

1.กิจกรรมลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ     สป. 
2.มาตรการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

    สป. 

2.4 มาตรการเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการ
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
ท่ีประจักษ 

1.โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อบต.
นาโพธ์ิ 

    สป. 

2.กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล/หนวยงานผูมีจิต
สาธารณะ 

    สป. 

3.กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    สป. 

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีไดทราบหรือรับแจง
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

1.จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ     สป. 
2.กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.นาโพธ์ิ 

    กองคลัง 

3. มาตรการแตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน     สป. 
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มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ไตรมาส 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทาง
ท่ีเปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

1. กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย     สป. 
2. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑสํานักงานประจําศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ
อําเภอ 

    กองคลัง 

3. กิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงินการคลังพัสดุของ 
อบต.นาโพธ์ิ 

    กองคลัง 

3.2 การรับฟงความ
คิดเห็นการรับและ
ตอบสนองเรื่องรองเรียน/
รองทุกขของประชาชน 

1. โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีใหบริการประชาชนเพ่ือสรางความ
ปรองดองความสุขท่ียั่งยืน 

    สป. 

2. การดําเนินงานรับเรื่องราวรองทุกขของ อบต.นาโพธ์ิ     สป. 
3. กิจกรรมรายงานผลใหผูรองเรียนรองทุกขรับทราบ     สป. 

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
บริหารกิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา อบต.นาโพธ์ิ     สป. 
2. โครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลเพ่ือ
ทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป 

    
สป. 

3. กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.นาโพธ์ิ 
    สป. 
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มิติที่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ไตรมาส 

หนวยงาน
รับผิดชอบ ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 

4.1การจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุม
ภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

1. การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

    สป. 

4.2 สนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตาม
ชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได 

1. กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ     กองคลัง 

2. มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับดูแล
การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง  การโอนยาย 

    สป. 

4.3 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

1. โครงการอบรมใหความรูแกบุคลากรของหนวยงานท้ังผูบริหาร  
สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  ขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ 

    สป. 

4.4 เสริมพลังการมีสวน
รวมของชุมชน
( Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

1. กิจกรรมติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

    สป. 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการฯ 
มิติที่  1 การสรางสังคมที่ทนตอการทุจริต 
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1.1.1 โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาอบต. 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  อบต.นาโพธิ์ 
 

ลําดับที่  1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร  สมาชิก
สภาอบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  อบต.นาโพธิ์ในการปฏิบัติหนาท่ี 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤติของโลก
ท่ีมากับกระแส  โลกาภิวัฒน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซ่ึงมีความ
เก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ ” ซ่ึงไดรับ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตย ตองดูแล จัดการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และตอประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มี
จิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชนและเกิดความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ้ือสัตยสุจริตมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีแกประชาชนจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาท่ีใหมีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
 3.2 เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ในการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและ    ธรรมาภิบาล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์ 
 
 

ส่วนที ่ 3 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม แบงเปน  3  แนวทางคือ  
 6.1 การจัดกิจกรรมการบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  โดยคณะผูบริหาร  ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์หรือตัวแทน   บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี 
 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี  สงเสริมใหรูรัก  สามัคคี  เสียสละ  ชวยเหลือ แบงปน
และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม  เชน  การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคมหรือ
ทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆท่ีชราภาพหรืออาพาธ  เปนตน 
 6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน  ณ  วัดหรือสถานท่ีตางๆ  
 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 
 30,000  บาท  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 3.1 ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีโดยมุง
สัมฤทธิ์ของงาน  มีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได และมีจิตสาธารณะ 
 3.2 ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร มีความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
และเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
 

ลําดับที่  2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี ( Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื่อ
รังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริต คอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาค
สวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น 
ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัย
การทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังนี้ 
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กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงได
วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ 
ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน
แลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลซ่ึงประกอบดวยหลักความชอบธรรม ( Legitimacy) หลักความโปรงใส ( Transparency) หลักความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวน
รวม ( Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปน
เครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบ
เปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงจัดทําโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร มีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมและความซ่ือสัตย นําไปสูการปฏิบัติท่ีดีตอประชาชน 
 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติ
หนาท่ีทุกข้ันตอนและปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปรงใส และ
ตรวจสอบได  
 
4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานและพนักงานจางของ อปท. 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
 2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร  
 4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม  
 ๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบกอน และหลังการอบรม 
 ๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ   
7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม
และความซ่ือสัตย 
 2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีทุกข้ันตอนและ
ปฏิบัติหนาท่ีตามอํานาจหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปรงใส และตรวจสอบได 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหาร

สวนตําบลนาโพธิ์ โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันท่ี 
30 กันยายน 2558 กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล  มีหนาท่ี
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน
ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม 
และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปรงใส และตรวจสอบได  ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ควรนําแนว
ทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทับซอน 
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3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติการของขาราชการท่ีสรางความโปรงใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติหนาท่ีในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีชัดเจนและเปนสากล  
 3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3.3 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคมตามลําดับ 
 3.4 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับเพ่ิมความหนาเชื่อถือเกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไปตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับ
องคกรขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกันไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เปดเผย
เปนการท่ัวไป แกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการเรื่องกําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงของ
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา  9 วรรคหนึ่ง(8) 
 6.3 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ท่ีตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 6.4จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคลากรเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ  
 6.5 เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ เพ่ือมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ   
 6.6 ติดตามประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานนิติการ  องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ขาราชการการเมือง ฝายบริหาร ฝายสภา
ทองถ่ิน และฝายพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
 2. บุคลากรในองคกร มีความรูความเขาใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ
องคกร ไมนอยกวารอยละ 90 

ลําดับท่ี  3 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนแกบุคลากร  

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารง
ตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ี
ตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึง ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงไดดําเนินกิจกรรมการใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน
แกบุคลากร เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน  
 2. เพ่ือปองกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชนทับซอน  
 3. เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน 

4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมและเรียบเรียงองคความรูเก่ียวกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริตแตงตั้ง
คณะทํางานเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชนทับซอน 
 6.2 เผยแพรประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรูใหบุคลากรในสังกัดไดทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด  ผานโครงการ/กิจกรรม  และสื่อชองทางตางๆ 
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 6.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการปองกันการมีผลประโยชนทับซอน  ท้ังในสวนของข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบตางๆ 
ในการปฏิบัติงาน 
 6.4 จัดทําคูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการมีผลประโยชนทับซอน  
 6.5 จัดอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจใหแกบุคลากรเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน  และ
ใชแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรูความเขาใจ 
 6.6 จัดทํารายงานผล และขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ ในการปองกันผลประโยชนทับซอนตอ
สาธารณชน 

 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ  
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  สํานักปลัด สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน โดยไดรับเกียรติบัตร
ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรูความเขาใจจากแอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช.  ไมนอยกวารอยละ 80 
ของจํานวนบุคลากรท้ังหมดในองคกร 
 2. คูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 
 3. รายงานผลและขอเสนอแนะในการปองกันผลประโยชนทับซอน เผยแพรตอสาธารณชน 

ลําดับท่ี 4 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 การจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

2.หลักกี่และเหตุผล 
เนื่องจากปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการยุคปจจุบันสวนหนึ่งเกิดจาก

ผลประโยชนขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม ในการดํารงตําแหนงของเจาหนาท่ีรัฐ
หรือท่ีเราเรียกกันวา “ผลประโยชนทับซอน ” จึงถือไดวาปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเปนการทุจริต
คอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือ
จริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซงการใชดุลพินิจในการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐ จน
ทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และ
ความเปนธรรมจนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหประโยชนหลักขององคกร 
หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป ไมวาจะเปนผลประโยชนทางการเงินและทรัพยากรตางๆ คุณภาพ
การใหบริการ ความเปนธรรม ในสังคมรวมถึงคุณคาอ่ืนๆดวย 
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ดังนั้น เพ่ือชวยปองกันมิใหเกิดปญหาการมีผลประโยชนทับซอนข้ึน และเพ่ือเปนการตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและเพ่ือนําเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะ
ปองกันการทุจริต  โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนและสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ข้ึน  เพ่ือ
เปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว  
รวมท้ัง  เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษาเพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด  ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับ
มาตรฐานสากลไดตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 

 3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู  ความเขาใจ  แกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึง
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรมีคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
 

6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 6.2 จัดทํา(ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 6.3 ตรวจสอบความถูกตอง  
 6.4 จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
 6.5 แจกจายใหแกบุคลากร 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลปะโยชนทับซอน 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 

ลําดับท่ี  1  
1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร ตอการ
กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกข้ันตอน และ
ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ ประชาชนใหมีสํานึกใน
คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทนความเพียรมีสติ 
ปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง 
ท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
         องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวันใหสามารถพ่ึงพา
ตนเอง 
 

 3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหประชาชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได 
 2. เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลนาโพธิ์  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดอบรม/บรรยายใหความรู และถายทอดประสบการณตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรใน
ชุมชน 
 2. ศึกษาดูงานการดําเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบความสําเร็จในชุมชน  
 3. เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม/แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 50,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานสงเสริมการเกษตร  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใช
ในการดําเนินชีวิตประจําวันได  
ลําดับท่ี 2 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดขยะ  ลดภาระของชาวนาโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในสถานการณ ปจจุบัน ท่ีเกิดภาวะวิกฤตดานการจัดการขยะซ่ึงเปนปญหาสืบเนื่องมาจากกิจกรรม
ของมนุษย ท่ีมุงสรางเทคโนโลยี เพ่ือความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต ผลพวงของเทคโนโลยีเหลานั้นสงผล
กระทบโดยกอใหเกิด  ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาท่ีตองการความรวมมือรวมใจในการแกไขจากคนในทุก
ระดับ เทศบาลนครภูเก็ตเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐท่ีมีนโยบายอยางชัดเจนในการท่ีจะกอใหเกิดระบบการ
จัดการ สิ่งแวดลอมท่ีดี โดยมีเปาหมายและหลักการท่ีจะมุงสูการเปนเมืองสีเขียว ท่ีมีการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี  
โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบบริหารจัดการขยะแบบครบ
วงจรเนน ใหผูท้ิงเปนผูคัดแยกขยะ และนําขยะมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยนํากิจกรรมดานการจัดการและ
จัดทําธนาคารขยะการนําเศษอาหารมาใชประโยชนใหเกิดการปฏิบัติในครัวเรือน/ชุมชน สามารถเพ่ิมรายไดอีก
ทางหนึ่งและลดปริมาณ  ขยะท่ีตองนําไปกําจัดสงผลตอเนื่องในการขนสง/กําจัดขยะลดลงโดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินงาน เริ่มจากการคัดแยกขยะออกเปนประเภทการแบงแยกประเภทของถังรองรับขยะการจัดวางถังขยะ
ใหเหมาะสมกับกิจกรรมในแตละสถานท่ีการจัดเก็บและรวบรวมท่ีสอดคลองกับการคัดแยกนําไปกําจัดอยาง
ถูกตอง 
 เพ่ือใหสอดคลองกับแมบทในการจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น  (พ.ศ.
2559-2564) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดจัดทําแผนแมบทไว  องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จึงไดนํา
แนวทางปฏิบัติดังกลาว  โดยใหสอดรับกับภารกิจ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แนวทางการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ณ  แหลงกําเนิดของกระทรวงมหาดไทย  แผนพัฒนา
ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมยและนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 

 3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรณรงคลดปริมาณขยะมูลฝอยภายใตหลักการ 3Rs  และหลักการ
ประชารัฐ 
 3.2 เพ่ือใหทุกภาคสวนจัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนําขยะมูลฝอยไปใช
ประโยชนตามหลักการ 3Rs 
 3.3 เพ่ือใหหมูบานหรือชุมชน มีกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและมีการติดตั้ง “จุดรวมขยะ
อันตรายชุมชน”เพ่ือใหกากอุตสาหกรรมท่ีเปนอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการเพ่ิมข้ึน 
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4. เปาหมาย 
 พอคา ประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัด
บุรีรัมย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย  

 2. แตงตั้งคณะทํางานพิจารณานําหลักสูตรการคัดแยกขยะมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ
สถานศึกษาในสังกัดของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  

 3. จัดฝกอบรม/ศึกษาดูงาน คณะกรรมการเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
และลอมหมูบาน เพ่ือเปนแกนนําและเปนสื่อกลางในการถายทอดความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการขยะ
และคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน 

4. การจัดตั้งธนาคารขยะหมูบาน 
 5. สรุปผลการดําเนินการ  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 60,000  

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 แผนงานสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ชุมชน/โรงเรียนมีการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี 
  ๒. องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์มีการกําจัดขยะแบบครบวงจร  
  ๓. ประสิทธิภาพในการกําจัดขยะขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์เพ่ิมข้ึน 
  ๔. ลดมลพิษจากการกําจัดขยะขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
  ๕. จํานวนพาหะนําโรค เชน หนู แมลงวัน แมลงสาป ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ลดลง 
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1.3 จิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต 
ลําดับที่  1 
1. ช่ือโครงการ : โครงการเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหนักเรียนและเยาวชนองคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันการทุจริตเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมี
คานิยมในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังใน
ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมี
หนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา 
ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 25 
กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการเขา
คายอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหนักเรียนและเยาวชน(กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกัน
และคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และ
เปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตท่ีไดผลท่ีสุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มี
ความซ่ือสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง 
มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองใน
การกระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต  
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุก
รูปแบบ 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือ
รักษาประโยชนสวนรวม 

4. เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย  

2. แตงตั้งคณะทํางานพิจารณานําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ
สถานศึกษาในสังกัดของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  หรือ ท่ี องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ใหการ
อุดหนุน  
 3. ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทํางานฯ  

4. ติดตามการดําเนินการ 
 4. สรุปผลการดําเนินการ  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 60,000 บาท  

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการนําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาในสังกัดของ 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  . หรือ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ใหการอุดหนุน  

2. เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต  มี
ภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 

3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 
ลําดับที่  2 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต 
2.หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและรากฝงลึก  เปนปญหาท่ีสะทอน
วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้น  คนในสังคมตอง
มีคานิยมในการรักษาความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบซ่ึงการสราง
คานิยมท่ีถูกตองนี้จะเปนรากฐานสําคัญเพ่ือทําใหทุกคนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  
 ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องท่ี ยอมรับไดหากตนเอง
ไดรับผลประโยชนดวยสะทอนใหเห็นวาเยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม  จริยธรรม  อยางยั่งยืน  
หากปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนตอไป  ความลมเหลวของคุณธรรม  จริยธรรมจะเกิดข้ึนกับ
สังคมไทยและสงผลเสียตอสังคมในดานอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย   
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 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ไดตระหนักปญหาท่ีเกิดข้ึน  จึงไดมีการจัดกิจกรรมประกวดคําขวัญ
ตอตานการทุจริตข้ึนท้ังนี้เพ่ือเปนการกระตุนใหประชาชนตื่นตัวเห็นความสําคัญ  หันมาสนใจปญหาท่ีเกิดข้ึน
และพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบและเปนการปองกัน
และแกปญหาทุจริตท่ีไดผลท่ีสุด 
 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหมีความม่ันคงในสังคมไทยและเพ่ือ
เสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองและเกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี  มีความซ่ือสัตยสุจริต  
 2. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยาง
สรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาท่ีสื่อถึงการตอตานการทุจริต 
 3. เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค  

4. เปาหมาย 
 เด็กและเยาวชนในชุมชน  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  

6. วิธีการดําเนินการ 
 1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย  

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
 3. ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทํางานฯ  

4. ติดตามการดําเนินการ 
 4. สรุปผลการดําเนินการ  

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ  

2. เด็กและเยาวชนมีคานิยมท่ีถูกตอง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มีความชื่อสัตยสุจริต 
3. เด็กและเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาท่ีสื่อสาร

ถึงการตอตานการทุจริต 
4. เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว  3 
ฉบับปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี  3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดย
กําหนดวิสัยทัศน“ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต  ” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทย  ไดรับ
การประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต  (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ  50 ในป 
พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น  การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  
เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตร 
การดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ิน และเปนกลไกหนึ่ง
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน  และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการ
จัดทําบริการสาธารณะรวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีสวนการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด  และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา  ท่ีไดสราง
ความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน  ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอนยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม  จริยธรรม 
ซ่ือสัตยสุจริตของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป  และหากจะวากันไปแลว  เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน  เพียงแตคนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก  และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน  ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไป
ไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน  อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา  แมวาโอกาสหรือ
ชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง  จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานใน
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หนวยงานราชการอ่ืน  และมูลคาของความเสียหายของรัฐท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
กอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 ดังนั้น  จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป  
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

1. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
2. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง  
3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
6. วิธีดําเนินการ 

1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2. ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
3. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
4. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
5. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6. ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
7. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
8. รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
1. ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
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- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
จํานวน 1 ฉบับ 

2. ผลลัพธ 
-การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
-ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ 

2. หลักการและเหตุผล 
การปฏิรูประบบราชการสงผลใหภาครัฐตองมีการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและการใหบริการแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพโดย
กําหนดใหการบริหารราชการแนวใหมตองมีการกําหนดนโยบายเปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให
สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละระดับไดชัดเจน โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน ฉบับท่ี 5 มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพ่ือภารกิจแหงรัฐ การลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชน ท้ังนี้โดยมีความรับผิดชอบตอผลงาน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบกับพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการท่ีดีตามแนวของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมี
หลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์จึงไดจัดทํา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ โดยมีการสํารวจและประเมินผลการใหบริการประชาชนในดาน
ตาง ๆ วาประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการแกประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการในระดับใด อีก
ท้ังเพ่ือใหทราบแนวทางในการแกไขปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรงตามความตองการของประชาชนตอไป  

3. วัตถุประสงคของโครงการ 
3.1 เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนพ้ืนท่ีตําบลนาโพธิ์ในการบริการดานตาง ๆ ของ

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ ์
3.2 เพ่ือนําผลการสํารวจและการประเมินผลการใหบริการของเจาหนาท่ีมาแกไขปรับปรุง

และพัฒนาการใหบริการแกประชาชนตอไป 

4 เปาหมายของโครงการ 
  ใหมีการสํารวจความพึงพอใจและประเมินผลการใหบริการแกประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ โดยสํารวจจากประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลนาโพธิ์ จํานวน 6 หมูบาน 
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5. วิธีดําเนินการ 

  วาจางหนวยงานภายนอกเพ่ือดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและประเมินผลการใหบริการ
แกประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ใน 4 ประเด็นดังตอไปนี้ 
  1. ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ 
  2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  
  3. ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
  4. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกและงานตามภารกิจของ อบต. จํานวน 4 งาน ไดแก 
   1. งานดานการเกษตร (โครงการธนาคารน้ําใตดิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

2. งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล (โครงการนาโพธิ์สะอาดชุมชนนาอยู) 
3. งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

   4. งานดานการศึกษา 
6. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565  

7. สถานท่ีดําเนินการ 
  เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ท้ัง 6 หมูบาน 

8. หนวยงานรับผิดชอบ 
  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย   

9. งบประมาณ 
  จํานวน 1 5,000.- บาท  

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

  10.๑ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดรับทราบความพึงพอใจจากประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลนาโพธิ์ในการใหบริการดานตาง ๆ  
  10๒ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีแนวทางในการแกไขปรับปรุงและพัฒนาการ
ใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามความตองการของประชาชนตอไป 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์   เปน
บุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปน
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
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 เพ่ือใหเปนไปตาม พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคล ขององคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ 
      3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
      3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล  
      3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จํานวน 1 มาตรการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
     องคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ 
6. วิธีดําเนินการ 
      6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล   
     6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
      6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล  
      6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
      6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
      ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  
      สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์    

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
       10.1 ผลผลิต  
    - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ 
    - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
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       10.2 ผลลัพธ  
- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวา
รอย  ละ 90  

    - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่ํากวาระดับ 3 

   - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
เจาหนาท่ีได 
 
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวา
ปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอน
การทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ตาม
กฎหมายเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
 3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ใหสั้นลง  
 4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบลนาโพธิ์   
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ี
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ีนายกเมอบอํานาจใหรองนายก หรือปลัด ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก และผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
 10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
6) พ.ศ.2552  ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลาย
ประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว 
การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการ
ประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหาร
สวนตําบล 
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นาโพธิ์ จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก ใหรองนายก ปลัดไดปฏิบัติราชการแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาท่ี  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณา 
 6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายก ใหรองนายก ปลัดปฏิบัติราชการแทน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
สวนรวมตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปน
ประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ตั้งใจ รวม
เปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผูท่ีไดรับการคัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ ในวันสืบสานประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุในทุก
ปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหประชาชนมีความมุงม่ันชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืน
ในชุมชน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลป  
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                 วัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป  
 3.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน
ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน 
4. เปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลนาโพธิ์   
5. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
 6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา   
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ  
 6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน 
พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย 
ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปน
การใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของ
บริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ี
จะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 
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 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนาโพธิ์ คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไป
เพ่ิมราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืช
ฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถ
ถายทอดความรูเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยาง
ยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปน
วิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเปน
ตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร   
ถายทอดใหแกเกษตรกร 

4. สถานท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลนาโพธิ์   
 5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร   
 5.4 ประชาสัมพันธศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน  
 5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดใชงบประมาณดําเนินการ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สนองพระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกร
และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ   
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10. ผลลัพธ 
 10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

10.2  ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของ
ตําบล 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ิน
ท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 -30 กันยายน 2565 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., 
สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว องคการบริหารสวนตําบล ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมี
เจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 
ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลังมีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติ
ตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน     นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง 
สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวา
ราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติ
การและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตาม
อํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เพ่ือ
ความโปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กอง/ฝาย จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

6. วิธีดําเนินการ 
 - ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมไดใชงบประมาณในการดําเนินการ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง/ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

10.2 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีด ี

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่น
คํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยสามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ข้ึน
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือ
ปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
 3.2 เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน  
 6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
 6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 
 6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์ ใหผูรับบริการผูมีสวนไดเสีย  คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์  

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “โครงการจัดทําคาบริการพ้ืนท่ีเว็บไซตรายปและคาธรรมเนียมช่ือโมเมนเนม
รายปเว็บไซต ของ อบต.นาโพธิ์” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดู โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว  เพ่ือท่ีประชาชนจะไดสามารถรับรู
สิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความ
เปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์   

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
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 เว็ปไซตองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 1 เว็ปไซต  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

6. วิธีดําเนินการ 
 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไปและมี การจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและ
สรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 7,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 
นาโพธิ์” 

2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงบัญญัติไว
วาภายใตบังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย
ดังตอไปนี้ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ วาดวยขอมูล
ขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2556 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เรื่อง คาธรรมเนียมการทํา
สําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ข้ึน 
 2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจน
เผยแพร จําหนาย   จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี้  
  3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
  3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได  
  3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน  
  3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล  
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4. เปาหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง  
 2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25 61 
 จํานวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนา
ขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 1 ฉบับ 
 4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ภายในองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ  
 6.2 เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ  
 6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 25 61 เสนอตอผูบริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอ
ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด  

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  

8. งบประมาณ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ  
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
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ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายใน ตําบลนาโพธิ์   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

6. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 
3.2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
1. ช่ือโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เคล่ือนท่ี 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
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 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก 
จึงไดจัดทําโครงการองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์เคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชนตาม
ครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงาน
ดานตางๆ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรี
แกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุด
รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ องคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์  ซ่ึงอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ออกไปใหบริการแก
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนตางๆ ในพ้ืนท่ีท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กําหนดใหออกเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตตําบลนาโพธิ์  
  6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแก
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ท้ังหมด 
 4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี   
 5. ประสานงานกับทุกสวนงาน  
 6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย  
  4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี  
  5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน  
  6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ
เคลื่อนท่ี 
  7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน  
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 60,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ซ่ึงไดเขารวม
โครงการฯ ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์  อยางท่ัวถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น
โดยมีเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ รวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
1. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมาย
ใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราว
รองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวน
ไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
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 5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  
 5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน 
 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
 6.1 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
 6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 044-666-646 ทางโทรสารหมายเลข 044-666-647 
 6.3 ทางเว็บไซต WWW.napholocal.go.th 
 6.4 ทางไปรษณีย 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
 9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข  

9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียน
รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต  
 3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
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4. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  

9. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  

10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7  - ขอ 12 กําหนดใหมี
องคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการ
บริหารสวนตําบล มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนได
มีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการ
พัฒนาท่ีประชาคมองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน กําหนดดวยความ
ถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคม  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลเพ่ือทบทวนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นประจําป 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์เปนหนวยงานของรัฐท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด รับทราบ
ปญหาความตองการของประชาชนเปนอยางดีและเปนท่ียอมรับกันวาปญหาความเดือดรอนตาง ๆ ตลอดจน
การกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินใด ๆ ก็ตามจะสามารถตอบสนองความตองการและกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอคนในทองถ่ิน ไดก็ดวยการท่ีคนในทองถ่ินนั้น ๆ เปนผูคิดริเริ่ม ตัดสินใจ ตรวจสอบ องคการบริหาร
ตําบลนาโพธิ์  เปนหนวยงานภาครัฐหนวยงานหนึ่งท่ีใหการสนับสนุนประชาชน มีสวนรวมเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็น ขอปญหาและความตองการในรูปแบบประชาคม สําหรับจัดทําโครงการหรือกิจกรรมบรรจุใน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหขอมูลมีความเชื่อมโยงและสอดคลองพรอมท่ีจะนําไป
จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ภายใตอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์  ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
หมวด ๒ สวนท่ี ๓ อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๙/๑ กําหนดวา การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลซ่ึงแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นจะมีความตอเนื่องครอบคลุมระยะเวลาสามปและจะมีการทบทวนปรับปรุงเปน
ประจําทุกป โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาหมูบานของแตละหมูบาน 

องคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ ไดตระหนักและเห็นความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ตามกระบวนการจัดทําแผน พัฒนาทองถ่ินแผน พัฒนาหมูบาน เพ่ือปฏิบัติให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการท่ี มท 0810.3/ว5797 ลงวันท่ี 10ตุลาคม 2559 
เรื่องแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(พ.ศ. 2561-2564) จึงไดจัดทําโครงการประชาคมหมูบาน /ตําบลเพ่ือทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน  
และแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ ซ่ึงถือเปนกลไก
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สําคัญอยางหนึ่งท่ีทําให องคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ สามารถชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและทําใหการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาทองถ่ินผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถ่ินเอง ประชาชนในทองถ่ินมีสวนในการรวมคิด รวมทํา รวมแกไข รวมรับผิดชอบในทองถ่ิน
ของตน 

3. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนาหมูบาน แผนพัฒนาสามป 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและงบประมาณรายจายประจําป 

๓.๒ เพ่ือเปดโอกาสใหผูนําหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน กลุมองคกร หัวหนาสวนราชการ กลุม

อาชีพตาง ๆ อสม. อ.ป.พ.ร. และประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น กําหนดทิศทางในการพัฒนาให

เปนไปตามความตองการของประชาชนสามารถเขาถึงปญหา ท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี 

๓.๓  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดใชสิทธิตามบทบาทหนาท่ีโดยมีสวนรวมในการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ สงผลใหบริหารงานเปนไปดวยความโปรงใส ใชจาย
งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.๔เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน แผนพัฒนาทองถ่ินเปนไปอยางรอบคอบ ถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

๓.๕เพ่ือสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนในตําบลนาโพธิ์ 
 ๓.๖เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ตอไป 

4. เปาหมาย 
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทย
ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป   

5. วิธีดําเนินการ 
 5.๑ รวมกันประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ เพ่ือกําหนดแนวทางการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัด 

5.2 รวมกันประชุมคณะผูบริหาร หัวหนาสวนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือ
กําหนดสัดสวนผูเขารวมประชาคมทองถ่ินระดับหมูบาน/ตําบล 

5.3 จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติจากนายกองคการบริหารสวนตําบล 
5.4 ประชาสัมพันธการจัดทําประชาคมทองถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ัง ๒๕ หมูบาน  
5.5 คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เขารวมประชาคมหมูบาน ท้ัง ๒๕ หมูบาน  
5.6 ดําเนินการจัดประชุมประชาคมตําบล หลังจากเสร็จสิ้นการประชาคมหมูบานเรียบรอยแลว 
5.7 รายงานผลการจัดเวทีประชาคมใหคณะกรรมการทราบเพ่ือนําขอมูลท่ีไดรวมประชาคมมาวาง

แผนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 5.8 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
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6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
7.สถานท่ีดําเนินการ 

7.๑ ประชาคมหมูบาน ณ ศาลาประชาคมหมูบานท้ัง  6 หมูบานตามท่ีกําหนดไว 
7.๒ ประชาคมตําบล  ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

8. งบประมาณ 
 ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 15,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.๑ แผนพัฒนาหมูบาน แผนพัฒนาสามป แผนยุทธศาสตร และงบประมาณรายจายประจําปของ

องคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ มีขอมูลท่ีเชื่อมโยงสอดคลองสามารถนําโครงการไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ 
 10.๒ ผูนําหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน  กลุมองคกร หัวหนาสวนราชการ กลุมอาชีพตาง ๆ อสม. 
อ.ป.พ.ร. และประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอปญหาความตองการ และเปนสวนหนึ่งในการ
พัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
 10.๓ ประชาชน ในทองถ่ินไดใชสิทธิ บทบาทหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตย ทําใหการบริหารงาน
และการใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดเกิดประโยชนสูงสุด 
 10.๔ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดทราบถึงสภาพปญหาความตองการของประชาชนตลอดจน
แนวทางการแกไขปญหาเพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

10.๕ แผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จัดทําไดอยางถูกตองครอบคลุมปญหา
ทุกดาน และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ในฐานะองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์วาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จึงไดจัดทํา
โครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีการขับเคลื่อนอยาง
เปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหเทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการ
อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใช
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วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ และเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
 3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

6. วิธีดําเนินการ 
 1 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล 
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 6การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  
 7 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์   
 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ดําเนินการแกไขตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 20,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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มิติท่ี 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
4.1 การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์  เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  
 3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
 6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
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คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และ
การใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมาก
ข้ึน 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  

10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
4.2 สนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย 
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการ
ท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงไดริเริ่มกิจกรรมรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบเพ่ือให ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์   
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  
 3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  
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 3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาโพธิ์ ทุกหมูบาน  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558 ขอ 93 ใหหนวยคลังจัดทํารายงานเงินสะสมและเงินทุนสํารองสะสม ณ 
วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดสงใหกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดตรวจสอบและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือน
ตุลาคมของทุกป ขอ 101/1 ใหหัวหนาหนวยการคลังจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาสตามท่ี
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ินภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส
และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ ณ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์  ภายในสิบหาวันนับแตผูบริหารทองถ่ินรับทราบรายงานดังกลาว 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
 10.2 มีการเบิกจายถูกตองรวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 10.3มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ  
1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
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ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม 
 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบลนาโพธิ์ พนักงานครูสวนตําบลนาโพธิ์ พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการ
บริหารงานบุคคล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

6. วิธีการดําเนินการ 
 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหนง 
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
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 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 
 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน  
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จะออกคําสั่ง
แตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับ
ท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล
การประเมินท่ีไมเปนธรรม 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
 ผลลัพธ 

ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 
ยาย ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ
สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึด
เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาด
ความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณหรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกฎเกณฑ
เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิด ๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตอง
ตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหา
ของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน 
จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จาก
ปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ 
กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์  จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เพ่ิมพูนความรูความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
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 3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
 3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  มีความรูความเขาใจมิให
ดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 
103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เปาหมาย 
 คณะผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ทุกคน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ  
 6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีแกผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการ
อบรมเพ่ิมเติมในระเบียบวาระเรื่อง อ่ืน ๆ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจําป  
 6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากรผูรู ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพรอมเอกสารประกอบการ
ถายทอดองคความรูตาง ๆ  
 6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณ 200 ,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

10. ผลลัพธ 
10.1 ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปจจุบัน 
10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน

กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีความรูความเขาใจแนวทางปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุก

ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดได
ตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลนาโพธิ์   
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ตําบลนาโพธิ์   

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ  
 6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ   
 6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท  
 6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข  
 6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ  
 6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต  

10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. 2565 

---------------------- 
   ภายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดกําหนดใหทุกสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการสงเสริมการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 
 

   ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
ประจําป พ.ศ. 2565  เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ใหเปนไปตามวัตถุประสงค  จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการดังกลาวรายละเอียด
แนบทายประกาศนี้  
 

   จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ ณ วันท่ี  27  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4  
 
 
 

(นางวิไล  ลิมไธสง) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


