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คํานํา 
 

 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส (พ.ศ. 2566– 2570) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานใน
การปองกันการทุจริตของหนวยงานใหมีความโปรงใสความสุจริต บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนตลอดจน
แสดงใหเห็นถึงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการตอตานการทุจริตอยางเปน
รูปธรรม อันจะสงผลตอการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงจะสงผลใหประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทํางานของหนวยงานมากยิ่งข้ึน 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ และแผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรร
มาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาเปนกลไก ในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 บทนํา ประกอบดวย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน เปาหมาย และประโยชนของการจัดทําแผน 
 สวนท่ี 2 ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการใน 5 ป 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมท้ังสิ้นจํานวน 32 โครงการ ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต จํานวน 52 โครงการ 
  มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส จํานวน 55 โครงการ 
  มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน จํานวน 19 โครงการ 
  มิติท่ี 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 20 โครงการ 
 สวนท่ี 3 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จะเปนสวนหนึ่งท่ี
ชวยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนําไปสูเปาหมายของ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ท่ีกําหนดไววา “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

1. การประเมินความเส่ียงการทุจริตในองคกร 
ลําดับ 

ท่ี 
ข้ันตอน 

การดําเนินงาน 
ประเด็นความเส่ียงการ

ทุจริต 
Risk 

Score 
มาตรการ 

ควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

1 การจัดซื้อจัดจาง ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับ 

ปานกลาง 1.สงเสริมใหผูมีสวนเก่ียวของเขารับ
การอบรมในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการ
จัดซื้อจัดจางเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน 
2.กําชับใหดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบ
ขอบังคับอยางเครงครัด 
 

2 การควบคุมงานกอสราง ดานการปฏิบัติ สูง กําชับใหผูควบคุมงานและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ดําเนินการควบคุมงานและบริหาร
สัญญาจางใหเปนไปตามกฎหมาย
กฎกระทรวง และระเบียบขอบังคับ
อยางเครงครัด 
 

3 ดานงานธุรการและงานสาร
บรรณ 

ดานการปฏิบัติงาน สูง 
 
 
 
 
 
 

 

แจงใหผูรับผิดชอบงานธุรการ
จัดลําดับความสําคัญของเอกสารท่ี
รับมาเพ่ือประโยชนของทางราชการ
หากพบวามีขอราชการเรงดวนให
ดําเนินการโดยเร็ว โดยมิตอง
ดําเนินการตามลําดับช้ัน เพ่ือให
ผูบริหารพิจารณาสั่งการใหดําเนินการ
ไดทันตอเหตุการณ 
 

4 การอุดหนุนงบประมาณตอ
หนวยงานอ่ืน 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับ 

สูงมาก กําชับผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
จายงบประมาณตอหนวยงานท่ีขอรับ
การอุดหนุนใหติดตามการใชจาย ให
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดเมื่อ
เสร็จสิ้นการดําเนินงานแลวใหรายงาน
ผลการใชจายงบประมาณกลับมายัง 
อบต.โดยเร็ว 
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2. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร

ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมียุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย ท่ีจะเปนแนวทางการปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2580 กลาวคือ “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 
สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
ท้ังการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยกําหนด
ตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ี
เขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 90 คะแนนข้ึนไป โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 
- 2570 ) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570  ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน และ
หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป   

 องคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ ( Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริต ( Corruption Perception Index - CPI) ประจําป 2564 ผลปรากฏวาประเทศไทยได 3 5 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  จัดอยูในอันดับท่ี 110 โลก ซ่ึงลดลงจากป 2563 ยอมสะทอนใหไดเห็น
วาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน  

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 7,8 50 แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือ
เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
อยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลัก
แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
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 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงใหความสําคัญกับการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
ควบคูไปกับการปองกันการทุจริต โดยไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและนําไปสูการ
ปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ  เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส ของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์       
(พ.ศ. 2566 – 2570)  อันจะสงผลตอการขับเคลื่อนใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ี กําหนดไววา ในป 
พ.ศ. 2570 หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป  
รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต ( Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 
1 ใน 43 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน   

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
(1) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ตอสาธารณชน  

  (2) เพ่ือสรางวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  

(3) เพ่ือใหการบริหารราชการของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปดเผย โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ให
สอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 

4. เปาหมาย 

 (1) คดีทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ลดลง รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2570  
 (2) องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีคะแนน ITA เพ่ิมข้ึนและผานเกณฑการประเมิน ITA (85 
คะแนนข้ึนไป) ในป พ.ศ. 2570 (กรณีท่ียังไมผานเกณฑ ITA) /องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ผานเกณฑการ
ประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป)และมีคะแนน ITA 90คะแนนข้ึนไปในป พ.ศ.2570(กรณีท่ีผานเกณฑ ITAแลว) 
 
 

คาเปาหมาย ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 
จํานวนคดีทุจริตลดลง 
(คํานวณจากป 2565) 

รอยละ 10 รอยละ 20 รอยละ 30 รอยละ 40 รอยละ 50 

คะแนน ITA 85 คะแนน 90 คะแนน 92 คะแนน 93 คะแนน 95 คะแนน 
 

 
5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

(1) ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดแสดงเจตจํานงสุจริตตอสาธารณชน  
  (2)  องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองคกรมี จิตสํานึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดม่ันตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ  
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(3) องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีการ บริหารราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เปดเผย 
โปรงใส และตรวจสอบได  

(4) ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์  

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เขมแข็ง และลดการทุจริต 
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สวนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ ์

 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส (พ.ศ. 2566 – 2570)  ประกอบดวย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจํานวน 62 โครงการ ดังนี้ 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 25 66  ป 25 67 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสราง
วัฒนธรรมสุจริต 

1.1 การเสริมสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถิ่น และฝาย
ประจําขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

1) โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
2) โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
3) มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
4) โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ 
5) โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
ปองกันการทุจริต 
6) โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
สุจริต 
7)  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 

10,000 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

10,000 
 

5,000 
 

10,000 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

10,000 
 

5}000 

10,000 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

10,000 
 

5,000 

10,000 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

10,000 
 

5,000 

10,000 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

10,000 
 

5,000 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 25 66  ป 25 67 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1.2 การเสริมสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถิ่น 

8) โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 
9) โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
10) โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 
11) โครงการ ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 

 

 1.3 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

12) โครงการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต 
 

0.00 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 
 

0.00 
 
 

 

 รวม จํานวน 12 โครงการ จํานวน 25,000บาท จํานวน25,000บาท จํานวน 25,000 บาท จํานวน25,000บาท จํานวน25,000บาท  

2. การบริหาร
ราชการดวยความ
โปรงใส 

2.1 การเปดเผยขอมูล
สาธารณะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

13) มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการ
เผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ ์

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

 

 2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใส 

14) มาตรการ NO Gift Policy 
15) มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
16) กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป” 
17) โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของ
ทางราชการ 
18) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
19) โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
 

15,000 
 

0.00 
 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
 

15,000 
 

0.00 
 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
 

15,000 
 

0.00 
 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
 

15,000 
 

0.00 
 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
 

15,000 
 

0.00 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 25 66  ป 25 67 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการลดการใช
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

20) มาตรการกระจายอํานาจของ องคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ 

0.00 
  

0.00 
  

0.00 
  

0.00 
  

0.00 
  

 

 รวม จํานวน 8 โครงการ จํานวน15,000บาท จํานวน15,000บาท จํานวน15,000บาท จํานวน15,000บาท จํานวน15,000บาท  

3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

21) โครงการจัดเวทีประชาคม 
22) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
กิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ ์
  

20,000 
0.00 

 
 

20,000 
0.00 

 
 

20,000 
0.00 

 
 

20,000 
0.00 

 
 

20,000 
0.00 

 
 

 

 3.2 การรับฟงความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 
 

23) มาตรการจัดการเร่ืองราวรองทุกข/รองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

 

 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ
ทุจริต 

 24) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

 

 รวม จํานวน 4 โครงการ  จํานวน 20,000บาท จํานวน 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท  

4. การยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

 25) มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตของระบุชื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

0.00 
  

0.00 
  

0.00 
  

0.00 
  

0.00 
  

 

 4.2 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

26) โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น  

0.00 
 

0.00 
  

0.00 
  

0.00 
  

0.00 
  

 

 4.3 มาตรการจัดการเร่ือง
รองเรียนการทุจริต 
 

27) มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริตของระบุชื่อองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

0.00 
 

0.00 

0.00 
 

0.00 

0.00 
 

0.00 

0.00 
 

0.00 

0.00 
 

0.00 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ป 25 66  ป 25 67 ป 2568 ป 2569 ป 2570  
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 28) มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเร่ืองรองเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     

 รวม จํานวน 4 โครงการ  จํานวน 0.00 บาท จํานวน 0.00 บาท จํานวน 0.00 บาท จํานวน 0.00 บาท จํานวน 0.00 บาท  

รวมทั้งส้ิน จํานวน 28 โครงการ จํานวน 60,000 บาท จํานวน 60,000 บาท จํานวน 60,000 บาท จํานวน 60,000 บาท จํานวน 60,000 บาท  
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สวนท่ี 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
################################################################################ 

มิติที่ 1 การสรางวัฒนธรรมสุจริต 
################################################################################ 
 

1.1 การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

1.1.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

 
ลําดับที่ 1 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ กับการปฏิบัติ งาน สําหรับ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ  ท่ีบุคลากร สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติ
หนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา มักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ
ชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู ความเขาใจใน กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ
หลักเกณฑตางๆ ท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  จึงสงผลใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินกระทําผิดกฎหมาย ระเบียบตางๆ  กอใหเกิดความเสียหายแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
 ดังนั้น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย รวมท้ังเปนการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานก ฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาความรูดานกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ กับการปฏิบัติ งาน สําหรับ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
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 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวน
เสีย 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 60 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน   
 2) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดเตรียมการดําเนินโครงการ 
 3) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
สําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 4) จัดทําเอกสารสงเสริมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5) อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
10. ผลผลิต,ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถ่ิน ไมนอยกวา 2 ครั้งตอป 
 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวา รอยละ 80 (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์มีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวน
เสีย (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ลําดับที่ 2 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองดําเนินโครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภา
ทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน  
เพ่ือใหการ บริหารงาน  และปฏิบัติงาน เปนไปอยางถูกตอง ชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรู
เก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
 3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน 50 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดําเนินโครงการ/แผน ตอผูบริหาร   
 2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ
สําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 3) เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับบุคลากร 
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรด
ประชาสัมพันธ จดหมายขาว เปนตน  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
 5) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
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 1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ
บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรด
ประชาสัมพันธ จดหมายขาว อยางนอย 5 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง (เผยแพรประชาสัมพันธราย
ไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนว
ทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใน
การปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย  
(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
14 

 

ลําดับที่ 3 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมของ องคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์  โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการกระทํา นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการ
มีผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ใหมี ความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกร  ระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 4) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอ
สังคม ตามลําดับ 
 5) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
4. กลุมเปาหมาย 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป จํานวน  50 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ 
 2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสําหรับบุคคลในองคกรและ
สาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด 
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 4) ดําเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด 
 5) ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชน
ใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ  (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง 
กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปน
ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย 3 ชองทาง 
  2) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป  มีความรูความ
เขาใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานของ องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ (สํารวจโดยใชแบบ
ประเมินติดตามผล) 
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ลําดับที่ 4 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา
หรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ 
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์จึงไดดําเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนของ องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
 2) เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 3) เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีจิตสํานึก คานิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
4. กลุมเปาหมาย 
 พนักงาน ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์จํานวน 50 คน 
5. วิธีการดําเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทํางาน/มอบหมายผูรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนของตําแหนงตางๆ 
 2) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน และจัดทํา
รางคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในองคกรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 4) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนตาม
ขอเสนอแนะท่ีไดจากเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ และจัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน
ทับซอน 
 5) จัดประชุมเพ่ือใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน แกบุคลากรของหนวยงาน 
 6) เผยแพรคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากรของหนวยงาน 
และสาธารณะชนใหรับทราบ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 
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7. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน รอย
ละ 80 ของจํานวนพนักงานฯ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู) 

2) มีคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 ชุด  
3) มีการเผยแพรคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนแกสาธารณชน  อยางนอย 2 ชองทาง 

(เชน เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธหนวยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ 
 พนักงานของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชน
ทับซอน (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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ลําดับที่ 5 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี ( Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึก
ในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรัง
ท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตอยางจริงจัง เพ่ือทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาล
ไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลง
คานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน  
 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงจัดทําโครงการ
สงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริตข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน และบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีความรูความเขาใจใน
หลักธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีความรูความเขาใจและให
ความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ( Anti Corruption) และมีคานิยมในการ
ตอตานการทุจริต 
 3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีความรูความเขาใจในหลัก
และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สามารถนําองคความรู หลัก
ธรรมาภิบาล ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์จํานวน 50 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3) จัดทํากําหนดการ 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) จัดฝกอบรมตามกําหนดการ 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 25 66 – 2570 
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7. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ท่ีเขารับการอบรม 
ผานการทดสอบความรูธรรมาภิบาล รอยละ 90 (ทดสอบความรูผานระบบทดสอบความรูธรรมาภิบาลออนไลน 
https://ggde.nacc.go.th) 
 ผลลัพธ   
 1) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์                 
นําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ รวมตอตานการ
ทุจริต (สํารวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 
 3) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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ลําดับที่ 6 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
 การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผูปฏิบัติงานตองมีความรูความสามารถตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบแลว ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององคกร
อยางยั่งยืน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์จึง ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสรางจิตสํานึกให
บุคลากรตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียง เปนลําดับท่ีดีของสังคม ยึดม่ันใน
คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง มีความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันจะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และประชาชนผูรับบริการ รวมท้ังสรางจิตสํานึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององคกรอยาง
ยั่งยืน จึงไดกําหนดใหมีการจัดโครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ 

3. วัตถุประสงค  
1) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนําหลักคุณธรรม จริยธรรม

มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  
2) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการ

ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 เจาหนาท่ี บุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 50 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม  
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 
 6) รายงานผลการดําเนินการ  
 7) เผยแพรการดําเนินโครงการผานเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 10,000 บาท       
8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
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 ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันและ

การปฏิบัติงานได ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ  
 บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน กอใหเกิด
วัฒนธรรมองคกรสุจริตในหนวยงาน (สํารวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล) 
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ลําดับที่ 7 
 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ 
และซ่ือสัตยสุจริต  
2. หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีสําคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและ
ภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีใน
เรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางท่ัวถึง หากพนักงานหรือ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตย
สุจริต จะทําใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด ลดปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได  
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงไดดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตาม
มาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือยกยองชมเชย หรือใหรางวัล พนักงานหรือบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือเปนตนแบบใหแกพนักงาน
และบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคกร รวมท้ังเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน บุคลากร ใหปฏิบัติงาน
เปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริตตอไป  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานการปฏิบัติงาน ดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

2) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ
อุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะกรรมการ เชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะ
อุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  

2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ  
3) จัดทําประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก และเผยแพรใหบุคลากรใหทราบ  
4) เชิญชวนใหสํานัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑเพ่ือเขารับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน 

ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  
6) ประกาศผลการคัดเลือก  
7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ 

 8) เผยแพร ประชาสัมพันธบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและ
สาธารณชนไดรับทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจายขาว เปนตน  
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 5,000 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  
 มีบุคลากรตนแบบดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  
 ผลลัพธ  
 เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง  
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 

 1.2.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ แยกแยะผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 

 

ลําดับที่ 8 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
2. หลักการและเหตุผล 
 การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงปลูกฝงองคความรูใหประชาชนมีความเขาใจ
เก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบ
จากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับ
ซอน ซ่ึงเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญ
สะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงไดจัดทําโครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวมข้ึน เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมได สงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน รวม
ปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ ทําใหเกิดเปนคานิยมท่ีจะไมยอมรับการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวมได 
 2) เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมปกปองผลประโยชนสวนรวม  
 3) เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษาสาธารณประโยชนและสาธารณูปโภคของชุมชน 
 4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 60 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/กําหนดการและหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร, เชิญกลุมเปาหมาย 
 5) ดําเนินการตามรูปแบบ/กําหนดการ ท่ีกําหนดไว 
 6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมใหกับประชาชน จํานวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรูความเขาใจและสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนรวมไดรอยละ 80 ของ

จํานวนผูเขารวมโครงการ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน

รอยละ 80 ของจํานวนผูเขารวมโครงการ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ 

1) ประชาชนรวมปกปองผลประโยชนสวนรวม และสาธารณประโยชน (สํารวจโดยใชแบบประเมิน
ติดตามผล) 

2) ประชาชนมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน  (สํารวจโดยใช
แบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.2 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ลําดับที่ 9 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร
ชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยยุทธศาสตรชาติ 20 
ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง  โดยการสงเสริมสนับสนุนให
ทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม  ควบคูกับการปลูกฝงจิตสํานึกความซ่ือสัตยสุจริต 
คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตและการรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดย
อาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทําผิดหรือผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงไดดําเนินโครงการ สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 
 2) เพ่ือเสริมสรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตใหแกประชาชน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน  
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จํานวน 60  คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ  
 5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนําไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ  
 ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ 80 
(สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.3 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

ลําดับที่ 10 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ัง
ประเทศ ท้ังนี้ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ตลอดจนหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน  
 รวมท้ัง แผนการปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนด       
กลยุทธดานการปองกันและเฝาระวัง ท่ีมุงเนนการ เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีสวนรวมในการตอตานทุจริต  
รวมถึงสรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพ่ือตอตานการทุจริต  โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และ
ผูปกครอง 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตโดยเริ่มจากการ
สรางจิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ตอตานการทุจริต โดยไดจัดทําโครงการเสริมสรางคานิยมการ
ตอตานการทุจริต เพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยม ใหมีทัศนคติ วิสัยทัศนในการตอตานการทุจริต รวมท้ังรณรงคให
ประชาชนจากทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเปนกลไกในการแกไขปญหาการทุจริตใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริม และสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงการสรางคานิยมและการเฝาระวังตอตานการทุจริต
ใหแกเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 2) เพ่ือรณรงคใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรูความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 
 3) เพ่ือประชาสัมพันธบุคคลลําดับท่ีดีดํารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสูองคกรหรือบุคคลภายนอก  
 4) เพ่ือเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นไปสูประชาชนทุกภาคสวน 
4. กลุมเปาหมาย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชน  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จํานวน 120 คน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดหาขอความท่ีเก่ียวของกับการสรางคานิยมการตอตานการทุจริต  
 2) จัดทําสื่อในรูปแบบตามชองทางท่ีกําหนดไว  
 3) เผยแพรใหประชาชน รวมท้ังนักเรียนในโรงเรียนตางๆ ภายในเขตพ้ืนท่ี  
 4) จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีตางๆ  
 5) ประเมินติดตามผลการดําเนินการ 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) เผยแพรสื่อการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา 5 ชองทาง  
 2) มีการรณรงคในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล  ไมนอยกวา 5 แหง 
 ผลลัพธ 
 1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความเขาใจและมีความตระหนัก
รวมกันในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไมนอยกวารอยละ 70 (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 
 2) ประชาชนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 70 ของประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ (สํารวจจากรายชื่อเครือขายตอตานการทุจริต) 
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ลําดับที่ 11 
 

1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
2. หลักการและเหตุผล 
 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทํา
ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์  จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเกี ยรติ เผยแพรประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก
ผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย  สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน  
 3) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 4) เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 
4. กลุมเปาหมาย 
 หนวยงานและบุคคลในเขตพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะทํางานยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
 2) คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปน
ท่ีประจักษ  
 3) จัดทําประกาศหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษ และเผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
 4) คณะทํางานฯ ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษ 
 5) ประกาศผลการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ และ
เผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
 6) ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนให
เปนท่ีประจักษ 
 7) รายงานผลการดําเนินงาน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 จํานวนหนวยงานและบุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
 ผลลัพธ 
 1) มีหนวยงานและบุคคลตนแบบท่ีดีปรากฏตอสังคม 
 2) ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขวัญกําลังใจ และมีจิตสํานึกปฏิบัติตนเปน
ประโยชนตอสังคม มีความซ่ือสัตยสุจริต  
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 1.3.1 เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

 

ลําดับที่ 12 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องท่ียอมรับไดหากตนเอง
ไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน 
หากปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทย
และสงผลเสียตอสังคมในดานอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยให
เปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงไดจัดกิจกรรมการ
ประกวดคําขวัญตอตานการทุจริตข้ึน  เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน ท่ีเกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริต  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 2) เพ่ือเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความ
ดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 
 3) เพ่ือสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการตอตานการทุจริต 
 4) เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค  
4. กลุมเปาหมาย 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จํานวน 120 คน 
5. วิธีดําเนินงาน 
 1) เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด  
 3) ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด  
 4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑท่ีองคการบริหารสวนตําบล xxx กําหนด 
 5) ทําพิธีมอบรางวัล  
 6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 ไดคําขวัญตอตานการทุจริต จํานวน 6 ชุด 
 ผลลัพธ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ี
เกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของผูเขารวมประกวด (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 
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################################################################################# 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
################################################################################# 
2.1 การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2.1.1 การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน 

ลําดับที่ 13 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ี องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสารของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ได จึงไดจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และ
มาตรการกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เพ่ือใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับท่ีกําหนดไวรวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว   เชน 
ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือ     
จัดจาง ฯลฯ 
 2) เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนด  

3) เพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

4) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  
 
4. กลุมเปาหมาย 
 สํานัก กอง สวน ฝายตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูล
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

2) ประชุมคณะทํางานฯ  
2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลของ

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ตอสาธารณชน  โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนกับ
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สาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และ
ชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1 .1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูล
ผูบริหาร อํานาจหนาท่ี แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ขาว
ประชาสัมพันธ การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  

2.1.2) การบริหารงาน ไดแก แผนการดําเนินงาน  รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานประจําปรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป คูมือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
การใหบริการ E – Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป รายงาน
การกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําปรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการ
เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการ
ใหบริการตางๆ  กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร
ขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

4) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของ องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ใหผูบริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9.ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะท่ี เปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางท่ีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

   - ขอมูลพ้ืนฐาน 
   - การบริหารงาน 
   - การบริหารเงินงบประมาณ 
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   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   - การสงเสริมความโปรงใส 
2) มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว   

 3) กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎขอบังคับท่ีกําหนด  

4) กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

ผลลัพธ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมต่ํากวา

รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
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2.2 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
  

ลําดับที่ 14 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการพัฒนาคานิยมของ
นักการเมืองใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทําตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต 
เห็นแกประโยชนสวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปดานการปองปราม ไดกําหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา 
มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปน
ตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการใหถือเปน
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับทองถ่ินเอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารให
เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของ
ประชาชน ผูบริหารไดใหความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรในการปองกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระทําอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงนําไปสู  การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน  
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
2) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน  และบุคลากรขององคการบริหาร

สวนตําบลนาโพธิ์มีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทํามาตรการ  “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 
 2) จัดทําประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  
 4) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ 
2) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

ดําเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จํานวนรอยละ 100 (สํารวจโดยใชแบบประเมิน/แบบ
สํารวจ) 

 ผลลัพธ 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมมีเรื่องรองเรียน
เรื่องสินบน 
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ลําดับที่ 15 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหความสําคัญในการ ดําเนินการ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงาน โดยการจัดทํา “ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของ องคการบริหารสวนตําบลนา
โพธิ์” เพ่ือปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน  
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
4. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
5. วิธีดําเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะทํางานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน  
 2) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1) วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
ภาครัฐ (ITA) 
  2.2 ) จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหดีข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองตามผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส  โดย
ตองมีรายละเอียดตางๆ เชน การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามใหนําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน  
 3) เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงชองทางอ่ืนๆ 
 4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปรงใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการดําเนินการ 
 8) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
 ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนข้ึนไป)  
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ลําดับที่ 16 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการ
บริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับ
ประชาชน องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงไดดําเนินกิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป”   
เพ่ือปรับปรุงการจัดหาพัสดุใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณถัดไป  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจาง  
 2) เพ่ือใหไดขอมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพ 
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
4. กลุมเปาหมาย 
 ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานดานพัสดุ  
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง  
 2) วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง  
 3) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  
 4) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางแกผูบริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใน
ปงบประมาณถัดไป 
 5) เผยแพรขอมูลใหบุคลากรของหนวยงานและประชาชนไดรับทราบท่ัวกัน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

1) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจําป จํานวน 1 ฉบับ 
2) มีการเผยแพรผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจําปแกสาธารณชน อยางนอย 3 ชองทาง 
ผลลัพธ 

 ขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณถัดไปลดลง  
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ลําดับที่ 17 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือใหการบริหารการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองดําเนินโครงการเสริมสรางความโปรงใสใน
การใชทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือใหมีการบริหารทรัพยสินของทางราชการท่ีโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได 
เกิดประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารทรัพยสินของหนวยงาน 
 2) เพ่ือปองกันไมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 
4. กลุมเปาหมาย 
 1) บุคลากรของหนวยงาน 
 2) ประชาชน 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําประกาศแนวทางปฏิบัติ /ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ
กฎหมาย โดยกําหนดข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบท่ีสะดวก เปดเผย
และตรวจสอบได ท้ังกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 2) จัดทําคูมือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของ
ราชการ  
 3) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสิน 
แผนผังข้ันตอนในการดําเนินการใหบุคลากรและประชาชนไดรับทราบทางชองทางตางๆ 
 4) ดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใชทรัพยสินของ
ราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ โดยวางระบบการจัดทําระเบียนการเบิกทรัพยสินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพยสินของราชการอยางเปนระบบ 
 5) รายงานผลการดําเนินงาน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลังองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มี ประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการกฎหมาย  
อยางนอย จํานวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของราชการ ลดลง  
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ลําดับที่ 18 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ 
2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
2542 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหมี
อํานาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารงาน ซ่ึงจะสงผลใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  ท้ังนี้
การเพ่ิมข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณในยุคโลกาภิวัตนท่ีประชาชนมีชองทางในการเขาถึงแหลงขอมูล
ไดมากข้ึน ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
การใหบริการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงไดจัดทําโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 2) เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์ 
 3) เพ่ือสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
5. วิธีดําเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมขอมูลในการใหบริการประชาชนตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางนอยตองครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้ 
  1.1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
  1.2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต  
  1.3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
  1.4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  
  1.5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  
  1.6) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการใน
รูปแบบท่ีงายและสะดวก เชน ประเมินผาน QR Code หรือระบบกดปุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 
 3) จัดใหประชาชนไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  
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4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินใหผูบริหารทองถ่ินทราบ อยางนอย
ปละ 2 ครั้ง 

5) เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจใหบุคลากรภายในหนวยงาน และสาธารณชนไดรับทราบผาน
ชองทางท่ีหลากหลาย เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจาย
ขาวเปนตน 

  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 15,000       
8. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ชองทางใหประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 

ผลลัพธ 
 จํานวนขอรองเรียน การใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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ลําดับที่ 19 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  
2. หลักการและเหตุผล  
 การขับเคลื่อนองคกรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ  ใหอยูในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส             
(e-Service) ไดเขามามีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง โดยทําใหผูรับบริการไดรับ  ความสะดวก รวดเร็ว ดวยความ
โปรงใส และสามารถปรับตัวใหตรงกับความตองการใหม ๆ  ไดตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ
บริการดวย e-Service จะสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการใหบริการสาธารณะ
ตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช  มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีความเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงานและแหลงขอมูลตาง ๆ นําไปสูการวิเคราะห    การจัดการขอมูลขนาดใหญ เพ่ือการพัฒนานโยบาย
และการใหบริการภาครัฐ นอกจากนั้น  การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับไดวาเปนสวน
หนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงใหทุกหนวยงานนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
งานบริการประชาชนอยางเต็มท่ี  เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังตองเปน
ระบบท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบ  ความโปรงใสในการทํางานของภาครัฐไดอีกดวย ซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินถือเปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีบริการสาธารณะ และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนตามภารกิจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยทําใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความโปรงใส 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับบริการไมจําเปนตองเดินทางมาติดตอ
ดวยตนเองอีก 

2) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
 2) กําหนดภารกิจในการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
 3) จัดทําระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ( E-Service) โดยประชาชน
ผูรับบริการสามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานทางเว็บไซต
หรือเครือขายอินเทอรเน็ต โดยเปนชองทางท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับ
บริการไมจําเปนตองเดินทางมาติดตอดวยตนเองอีก เชน 
  - ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไมใบไม 
  - ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ 
  - ระบบยื่นชําระภาษีออนไลน  



  

 
47 

 

  - ระบบกรอกขอมูลคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/เบี้นคนพิการท่ีมีชองทางการ
แนบไฟลเอกสารหลักฐานโดยผูขอรับบริการไมตองเดินทางมาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4) เผยแพรประชาสัมพันธระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ( E-Service) ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 
 5) จัดทําคูมือ/แนวทางการใชงานระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ( E-Service) 
 6) จัดทําขอมูลสถิติการใหบริการ  E-Service โดยแยกขอมูลเปนรายเดือนใหครบทุกเดือน  
 7) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  
 8) รายงานผลการดําเนินการ   
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณท่ีดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ       
8. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) อยางนอย 1 ภารกิจ 
 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
หนวยงานไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
48 

 

2.3 มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
  

ลําดับที่ 20 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกระจายอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมักจะประสบ
ปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร 
ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน 
ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไม
สรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม  ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
 2) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
 3) เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ  
 4) เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหนงหนาท่ีราชการ 
4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) ดําเนินการชี้แจงใหขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบ แกบุคลากรในหนวยงาน 

 2) เพ่ิมการมอบอํานาจบางเรื่องใหระดับรองผูบริหารหรือพนักงานทองถ่ินในการอนุมัติ อนุญาต  
 3) จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรักษาราชการแทนกรณีไมอาจปฏิบัติงานได  
 4) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ
สั่งการ เชน คําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ นายกเทศมนตรี
มอบหมายใหรองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายใหปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหนา
สวนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายใหรองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
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 5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทําบัญชีสรุปการมอบอํานาจแนบทาย
คําสั่ง  
 6) กรณีอํานาจเฉพาะของผูบริหารไมสามารถมอบอํานาจได หรือผูบริหารทองถ่ินมอบอํานาจใหผูมี
หนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง ใหจัดทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบดวย 

 7) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 8) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 9) ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
 10) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีคําสั่งมอบหมายงาน,มอบอํานาจ,รักษาราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ 
 1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 
 2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
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################################################################################ 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
################################################################################ 
 

3.1 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 3.1.1 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

ลําดับที่ 21 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  เห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง
และเทาเทียม โดยใหประชาชน  กลุมองคกร  ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพ ความคิดเห็น ความตองการ  เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู  รวมกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน รวมตัดสินใจ รวมติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
ดวยการจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง 
จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ  และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยาง
แทจริง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 2) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน  
 3) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
 4) เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ  
 5) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 
 6)  เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4. กลุมเปาหมาย 
 ชุมชน/หมูบาน/ตําบล ในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม  
 2) จัดเวทีประชาคม โดย สงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวม
ประชุมประชาคม เพ่ือกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
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สถานท่ีท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี  อยาง
เสมอภาค และเทาเทียมกัน 
 3) นําผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรม ผานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000.- บาท 
8. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี  อยางเสมอภาค และ
เทาเทียมกัน   
 ผลลัพธ   
 1) ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  
 2)  เกิดเครือขายภาคประชาชน 
 3) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน  
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ลําดับที ่22 
  

1. ช่ือโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหา
รายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ี องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  และรวมดําเนินการโครงการ 
รวมท้ังติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนตอไป  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน  
 2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน  
 3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส  
 4) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
5. วิธีดําเนินการ 
         1) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียได
เขารวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจํานวนสัดสวนท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
      - การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  
      - การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      -  การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 1.3) เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 1.4) หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามข้ันตอนตอไป  
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 1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน  
 1.7) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ผูบริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

2) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถ่ิน เรื่อง ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและ
การปรึกษาของสภาทองถ่ินตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธ
เก่ียวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาทองถ่ิน  
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2566 - 2570   
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  และมี
ชองทางใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ  
 2) องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  
 ผลลัพธ 
 เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการดานตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

  

ลําดับที ่23 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  เห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว
รองทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปรงใส จึงได
จัดทํามาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/
รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง
ทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปน
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนให
ประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ให
สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล 
และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุมเปาหมาย 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
 2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ องคการบริหารสวนตําบลนา
โพธิ์ เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
  - กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ องคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์ 
  - กํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการ
รองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  
  - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา 
ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  
  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
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  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ  รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน
สามารถติดตามผลไดดวยตนเอง  
  3.2) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
  - จัดทําคูมือหรือแนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอก
จะทําการรองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ เปนตน 
  - กําหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  
  - กําหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการ
คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแส  
  - จัดทําขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน  
  - จัดทําขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแลว
เสร็จ เรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดทําคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่อง
รองเรียนการทุจริต แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ องคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
 6) จัดทําฐานขอมูลเรื่องรองเรียน  มีการวิเคราะหและกําหนดกําหนดแนวทางในการปองกัน และแกไข
ไมใหเกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 7)  รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และ
เผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
 8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการ  
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
 10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ให
ผูบริหารรับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข  
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 2) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 3) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ
ข้ันตอนเรื่องรองเรียน 
 4) มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทาง
ในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
 5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ให
สามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตาม
มาตรการท่ีกําหนดไว 
 ผลลัพธ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไมต่ํากวารอยละ 80 
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 3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
3.3.1 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

 

ลําดับที ่24 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 
กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวนในการท่ีจะปองกัน และปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง สงเสริมการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการ
ปองกันการทุจริตรวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จึงไดจัดทํากิจกรรม
บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริตเพ่ือรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และ
สรางคานิยมในการตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง
ตอไป  
 3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริต 
 2) เพ่ือพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง   
4. กลุมเปาหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขต องคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ 5. วิธีดําเนินงาน 
 1) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 2) กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 3) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ
ตอตานทุจริตใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน 
 4) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต 
 5) สรุปรายงานผลตอผูบริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 

เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต  อยางนอย 1 เครือขาย 
ผลลัพธ 
มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจริต 
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################################################################################ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
################################################################################ 
 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการทุจริต 
4.1.1 มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  

 

ลําดับที่ 25 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นท่ี (21) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยกําหนดตัวชี้วัดไว
วา ในป พ.ศ. 2580 ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยูในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดนําผลการประเมิน ITA ไป
กําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองไดคะแนน 
90 คะแนนข้ึนไป  โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ไดคะแนนไมต่ํากวา 57 คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ 100) ตองได
คะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซ่ึงไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการปรับ 
“ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือ
นําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เปน
หนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ี
มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ  
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับทองถ่ินเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ เพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 
3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
2) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

4. กลุมเปาหมาย 
 หนวยงานภายในของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ทุกหนวยงาน (สํานักงาน,กองงาน,กลุมงาน) 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ 
 2) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
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 3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครงการท่ี
อาจกอใหเกิดการทุจริต 
 4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  
 5) ดําเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และชองทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยาง
เครงครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบ  
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครงการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต จํานวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการท่ีอาจ
กอใหเกิดการทุจริต อยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย 1 ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
 ผลลัพธ 
 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของ องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ลดลง 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
 4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ลําดับที่ 27 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ  เปนปญหา
ลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ  และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงได ดําเนินการจัดทํามาตรการ
จัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
 2) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของ
หนวยงาน 
 3) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) กําหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกําหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 2) กําหนดกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียน 
 3) ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 4) กําหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ
เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5) กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต 
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 6) กําหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
 7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
 8) จัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเรื่องทุจริต และประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 
และเผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้  
  (1) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน  
  (2) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  
  (3) สวนงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการดําเนินการ 
และประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
 9) จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปรงใสและเปนธรรม 
 10) จัดทําขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต(i30) 
 11) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี (พิจารณา
จากจํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
63 

 

4.3.2 จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สําหรับผู
รองเรียน 

 

ลําดับที่ 28 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ  เปนปญหาลําดับ
ตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ  และความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงได ดําเนินการจัดทํา
มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ องคการบริหารสวนตําบลนา
โพธิ์  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
5. วิธีดําเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนา
เว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูล
ของผูแจงเบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 
  2) ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 3) ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบ
โดยท่ัวกัน 
 4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของหนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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 5) รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 256 6 - 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ 
 ผลผลิต 
 มี ระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต ท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสําหรับ       
ผูรองเรียน 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี (พิจารณา
จากจํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
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