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ส่วนที่  ๑ 
 

บทน ำ 
 
๑.  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร  โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่  
การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้ว  การกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ  ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นกัน 
 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 
 ๑)  การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ๓)  สภาพการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๕)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 ๗)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ  บารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 
 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปประเด็นได้  ดังนี้ 
 ๑)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง  กฎหมายกฎระเบียบที่ไม่รัดกุม  และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็น
โอกาสหนึ่งที่จะท าให้เกิดการทุจริต 
 ๒)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่จะสร้างความร่ ารวย  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 ๓)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันที่รูปแบบซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
 ๔)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินโครงการของภาครัฐ  รูปแบบการผูกขาด  ได้แก่  การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
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 ๕)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  ความยากจนถือเป็นปัจจัยที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม  “รายได้พิเศษ”  ให้กับตนเองและครอบครัว 
 ๖)  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษ  ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน  แต่ในปัจจุบันพบว่า  คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าที่จะยึดประโยชน์ส่วนรวม 
 ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมไทยเปลี่ยนไปจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องธรรมดา เห็นคนซื่อตรงเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง 
 
๒. หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น  และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รานงานของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption  Perception  Index  -  CPI)  ซ่ึง
เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  
(Transparency  International  -  IT)  พบว่า  ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี  ๒๕๕๕-๒๕๕๘  อยู่ที่  
๓๕-๓๘  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๑๐๐  โดยในปี  ๒๕๕๘  อยู่ล าดับที่  ๗๖ จาก  ๑๖๘  ประเทศท่ัวโลก  
และเป็นอันดับที่  ๓  ในประเทศอาเซียน  รองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผล
คะแนนของประเทศไทยปี  ๒๕๕๙  ลดลง  ๓  คะแนน  จากปี  ๒๕๕๘  ได้ล าดับที่  ๑๐๑  จาก  ๑๖๘  
ประเทศ  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริต  ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต  (United  Nations  Convention  Against  Corruption  -  UNCAC)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  การจัดตั้ง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว  ๓  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศ
ไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย  ประกอบด้วย
ปัจจัยด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical  Relation)  
หรืออีกนัยหนึ่งคือ  พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  โดยเฉพาะใน
หมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมี
อ านาจ  คนไทยบางคนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก
ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง 
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ใช้อยู่เป็นระยะที่  ๓  เริ่มจาก
ปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จนถึงปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็น
สังคมมิติใหม่ทีป่ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานรัฐ  ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีรับรู้การทุจริต 
(Corruption  Perceptions  Index  :  CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น  ๖  
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  กัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index : CPI) 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะ
ที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยม  วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ  ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
๑)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
๒)  เพ่ือยกระดับจิตส ำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมือง   

ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร  บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชำชนในท้องถิ่น  
๓)  เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 
(๔) เพ่ือส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม  (People’s  Participation)  และกำรตรวจสอบของภำค

ประชำชน  (People’s  Audit) ในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๕) เพ่ือพัฒนำระบบ  กลไก  มำตรกำร  รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๔. เป้ำหมำย 
๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง

ประชำชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์แก่ประชำชน
ท้องถิ่น  ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ 

๒)  เครื่องมือ/มำตรกำรกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้ำรำชกำร  

๓)  โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือบริหำรรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔)  กลไก  มำตรกำร  รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีควำมเข้มแข็งในกำรตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจอย่ำงเหมำะสม 

๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงำนที่ประสิทธิภำพ  ลดโอกำสในกำรกระท ำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วน 

๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 

ประชำชนในท้องถิ่น  มีจิตส ำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยม  และอุดมกำรณ์ในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต  (Anti-Corruption)  จำกกำรปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมำภิบำล  รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและชีวิตประจ ำวัน 

๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
(Good  Governance)  มีควำมโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

๓)  ภำคประชำชน  มีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท ำ  ร่วมตัดสินใจ  รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐำนะ
พลเมืองที่มีจิตส ำนึกรักท้องถิ่น  อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 

๔)  สำมำรถพัฒนำระบบ  กลไก  มำตรกำร  รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ  ลดโอกำสในกำร
กระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำมภำคภูมิใจและให้ควำมร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตที่เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
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ส่วนที่  ๒  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมือง ฝ่าย
บริหารข้าราชการ
การเมือง ฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่าย
ประจ าของ อปท. 

๑. โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมในชีวิตให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล  ลูกจ้าง  คณะ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา  อบต. 
๒. กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากรของ  อปท. 
๓. กิจกรรมส่งเสรมิการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบตัิ
ตามประมวลจริยธรรมของ 
อปท. 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๕. โครงการส่งเสรมิการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในชีวิตและการประกอบอาชีพ 
๖. กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
กฎหมายทั่วไปและประโยชน์
สาธารณะ 
๗. กิจกรรมประชาชนยุคใหม่
ต่อต้านการทุจริต 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

๑.๓ การปลูก
จิตส านึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและ
เยาวชน 

๘. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม
และจริยธรรมในสถานศึกษา 
๙. กิจกรรม “มีวินัย ไม่แซงคิว”      
ตามโครงการของ  อบต.นาคู ่

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

 รวม จ านวน  ๓  โครงการ  ๕  
กิจกรรม  ๑  มาตรการ   

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 

  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๖ 

 

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

๒.๑ การแสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

๑๐. มาตรการประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
อปท. 

- - - -  

๒.๒ มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๑๑. มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
๑๒. มาตรการการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
๑๓. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารดา้นการจดัซื้อจัดจา้ง 
๑๔. กิจกรรมการให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ 
ทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ  

- - - -  

๒.๓ มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ 
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๑๕. โครงการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๑๖. กิจกรรมจัดท าแผนผัง
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑๗. มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายงานของนายก อปท. 
ปลัด อปท.และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
๑๘. มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติ สั่งการ อนุญาต เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

- - - -  

๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแกห่น่วยงาน/
บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นที่
ประจักษ ์

๑๙. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
คนดีมีคณุธรรม 
 

- - - -  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต  (ต่อ) 

๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๒๐. มาตรการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการของ อปท. 
๒๑. มาตรการการใหค้วาม
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีใน
การก ากับ ดูแลการปฏิบตัิ
ราชการของ อปท. 
๒๒. มาตรการจัดท าข้อตกลงให้
บุคลากรปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
๒๓. มาตรการการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกลา่วหาบุคลากรที่
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ 

- - - -  

 รวม   จ านวน  ๑  โครงการ  ๔  
กิจกรรม  ๙  มาตรการ 

- - - -  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๓. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

๓.๑ จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในตรวจสอบ
การปฏิบัตริาชการ
ตามอ านาจหน้าที่
ของ อปท.ทุก
ขั้นตอน 
 

๒๔. มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการ 
๒๕. มาตรการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของ  อบต.นาคู่  ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนด 
๒๖. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โครงการต่างๆ ของ อบต.นาคู่  
ทางป้ายประชาสมัพันธ์  เว็บไซต์
ของ อบต. นาคู่ เพจของ
หน่วยงาน (face book) 
๒๗. กิจกรรมการจดัท าคู่มือ
ประชาชน ตาม พ.ร.บ.อ านวย
ความสะดวกฯ 
๒๘. โครงการอดุหนุนศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้างของ  
อปท.  อ.นาแก 

๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐  

 ๓.๒ การรับฟังความ
คิดเห็นและการ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

๒๙. มาตรการรับฟังความ
คิดเห็น  ข้อร้องเรียนและร้อง
ทุกขผ์่านตู้รับความคิดเห็น อบต.
นาคู่  เว็บไซต์ของ อบต. นาคู่ 
หรือเพจของหน่วยงาน (face 
book)  หรือการจัดท าประชาคม 
๓๐. มาตรการการรายงานหรือ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียนร้องทุกข์
ทราบ 

- - - -  

 ๓.๓ การส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารกิจการ
ของ อปท. 

๓๑. โครงการจดัประชาคมจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓๒. มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดหาพัสด ุ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

 รวม จ านวน  ๒  โครงการ  ๑  
กิจกรรม  ๖  มาตรการ 

๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐ ๕๖,๐๐๐  
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มิต ิ
ภารกิจ 
ตามมติ ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ 
อปท. 

๔.๑ มีการจดัวาง
ระบบควบคมุภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๓๓. มาตรการการจัดท าและ
รายงานการควบคมุภายในให้ผู้
ก ากับดูแลทราบ 
๓๔. มาตรการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง
และรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนการควบคมุภายในใหผู้้
ก ากับดูแลทราบ  

- - - -  

๔.๒ การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

๓๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ  อบต.นาคู่ 
๓๖. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ  ส.อบต.ใหม้ีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎหมายก าหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  

๔.๓ เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

๓๗. มาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการ
บริหารงบประมาณของ  อบต.
นาคู ่

- - - -  

 ๔.๔ เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

- - - - -  

 รวม จ านวน  ๑  โครงการ  ๑  
กิจกรรม  ๓  มาตรการ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  
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ส่วนที่  ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ล ำดับที่  ๑ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมในชีวิตให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  
คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ  อบต. 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
คุณธรรมเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงมำตรฐำนทำงศีลธรรม  และเป็นรูปแบบของควำมคิดและกำรกระท ำบน

พ้ืนฐำนของมำตรฐำนทำงศีลธรรม  คุณธรรมอำจนับรวมในบริบทกว้ำงๆ  ของค่ำนิยม  บุคคลแต่ละคนละมีแก่นของ
ค่ำนิยมภำยใจที่เป็นหลักของควำมเชื่อ ควำมคิด ควำมเห็น ของคนๆนั้น 

จริยธรรม  หมำยถึง  กำรแยกสิ่งถูกจำกผิด  ดีจำกเลว  มำจำกค ำ  ๒  ค ำ  คือ  จริยะ  กับ  ธรรม  ซึ่งแปล
ตำมศัพท์  คือ  “จริยะ”  แปลว่ำ  ควำมประพฤติ  กิริยำที่ควรประพฤติ  ค ำว่ำ  “ธรรม”  แปลว่ำ  คุณควำมดี ค ำสั่ง
สอนในศำสนำ  หลักปฏิบัติในทำงศำสนำ  ควำมจริง  ควำมยุติธรรม  ควำมถูกต้อง  กฎเกณฑ์  หรือจริยธรรม แปลว่ำ 
กฎเกณฑ์แห่งควำมประพฤติ หรือหลักควำมจริงที่เป็นแนวทำงแห่งควำมประพฤติปฏิบัติ 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  เป็นเป้ำหมำยส ำคัญของกำรพัฒนำระบบรำชกำรไทยที่ต้องกำร
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรท ำงำนไปสู่ระดับมำตรฐำนสำกล 
(High  Performance)  ซึ่งส่วนหนึ่งในกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนกำรท ำงำนให้ไปสู่ระดับมำตรฐำนสำกล 
คือ  กำรพัฒนำบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนโดยบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนจะต้องรู้หน้ำที่ของตนเอง  ที่ส ำคัญคือจะต้องเป็นผู้
มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรท ำงำน  เพรำะกำรบริหำรรำชกำรไม่อำจเกิดประสิทธิภำพที่เอ้ืออ ำนวยประโยชน์ต่อ
ประเทศชำติและประชำชนได้หำกข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ซึ่งเป็นกลไกของทำงรำชกำรที่ส ำคัญขำดคุณธรรมและ
จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน  ดังนั้นกำรพัฒนำให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็น
สิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรปฏิบัติรำชกำรในปัจจุบัน 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกิดประโยชน์แก่กำรบริหำรรำชกำร  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้จัดท ำ
โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมในชีวิตให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำง  คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ  อบต.   
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้ผู้บริหำร  พนักงำนส่วนต ำบลและสมำชิก  อบต.นำคู่  ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีพฤติกรรม

ตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหำร  พนักงำนส่วนต ำบลและสมำชิก  อบต.นำคู่  เกิดพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำง

คุณธรรมและจริยธรรม 
 
๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 

๑.  ผู้บริหำร, พนักงำนส่วนต ำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จ ำนวน  ๒๘  คน 
๒.  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จ ำนวน  ๒๒  คน 
  รวม  ๕๐  คน 

 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  และ  วัดป่ำเทพนิมิตสำมัคคีธรรม  บ้ำนนำคู่น้อย  หมู่ที่ ๙  ต ำบลนำคู่  

อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 
 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๑๑ 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวำงแผนด ำเนินกำร 
 ๒)  ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ๓)  ด ำเนินกำรตำมที่วำงแผนไว้ 
 ๔)  ติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  ละ  ๑๐,๐๐๐  บำท 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 

 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
๑.  ผู้บริหำร  พนักงำนส่วนต ำบลและสมำชิก  อบต.นำคู่  ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีพฤติกรรมตำม

มำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม 
๒.  ผู้บริหำร  พนักงำนส่วนต ำบลและสมำชิก  อบต.นำคู่  เกิดพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและ

จริยธรรม 
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ล ำดับที่  ๒ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  กิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลำกรของ  อปท. 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกันของผลประโยชน์  (conflict  of  interest)  คือ  สถำนกำรณ์ท่ีบุคคลผู้

ด ำรงต ำแหน่งอันเป็นที่ไว้วำงใจ  (เช่น  ทนำยควำม  นักกำรเมือง  ผู้บริหำร  หรือ  ผู้อ ำนวยกำรของบริษัทเอกชน  
หรือหน่วยงำนรัฐ)  เกิดควำมขัดแย้งขึ้นระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทำงวิชำชีพ  (professional  
interests)  อันส่งผลให้เกิดปัญหำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเป็นกลำง  ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน  อำจ
ส่งผลให้เกิดควำมไม่ไว้วำงใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้นว่ำจะสำมำรถปฏิบัติงำนตำมต ำแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรม
จริยธรรมได้มำกน้อยเพียงใด 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  ควำมหมำยของส ำนักงำน  ก.พ.  หมำยถึง  สถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำของบุคคล  
(ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง  ข้ำรำชกำร  พนักงำนบริษัท  ผู้บริหำร)  มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกี่ยวข้อง  จนส่งผล
กระทบต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งนั้น  กำรกระท ำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้ง
เจตนำหรือไม่เจตนำ  หรือบำงเรื่องเป็นกำรปฏิบัติสืบต่อกันมำ  จนไม่เห็นว่ำจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่ำงใด  พฤติกรรม
เหล่ำนี้เป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์สำธำรณะ  (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกิดประโยชน์แก่กำรบริหำรรำชกำร  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้จัดท ำ
กิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลำกรของ  อปท. 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกำรแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกันของผลประโยชน์ของ  อบต.นำคู่ 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน  ๑๕๐  คน 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวำงแผนด ำเนินกำร 
 ๒)  ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ๓)  ด ำเนินกำรตำมที่วำงแผนไว้พร้อมทั้งติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรขัดกันของผลประโยชน์  (conflict  of  
interest)  และร่วมหำทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๑๓ 

 

ล ำดับที่  ๓ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   กิจกรรมส่งเสริมกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ของหน่วยงำนภำครัฐ  จะต้องค ำนึงถึงประโยชน์สุขของประชำชนในพื้นที่  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการบริหารงานจากส่วนกลาง  เพ่ือให้
สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
บทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดยมิได้มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
เท่านั้น  แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
ด้วย  กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน
ในท้องถิ่นจึงเป็นหน้ำที่ส ำคัญอันหนึ่งที่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องปฏิบัติตำม 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกิดประโยชน์แก่กำรบริหำรรำชกำร  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้จัดท ำ
กิจกรรมส่งเสริมกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชนในท้องถิ่น 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้เข้ำร่วมกิจรรมจ ำนวน  ๕๐  คน 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวำงแผนด ำเนินกำร 
 ๒)  ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ๓)  ด ำเนินกำรตำมที่วำงแผนไว้ 
 ๔)  ติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชำชนในท้องถิ่น 
 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๑๔ 

 

ล ำดับที่  ๔ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   มำตรกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของ อปท. 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญและเป็น 

กลไกหลักของประเทศในกำรใหบ้ริกำรสำธำรณะ  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในทอ้งถิ่น ทั้งยังมี 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบส ำคญัในอันที่จะบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข และสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แกประชำชนในท้องถิ่น  
โดยให้สอดคลองกับนโยบำยของรัฐบำลและท้องถิ่น ดังนั้นกำรที่ประชำชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีควำมเป็นอยู่ที่ดีมี
ควำมสุขหรือไม  จึงขึ้นอยู่กับกำรประพฤติปฏิบัติของข้ำรำชกำร  พนักงำน  และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคน  หำกขำ้รำชกำร  พนักงำน  และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มคีุณธรรม ปฏิบัติตนอยูใ่นกรอบ
จริยธรรม  เป็นผู้มีจิตส ำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยกำรกระท ำทุกสิ่ง  เพ่ือคุณประโยชนของประชำชนและ
ประเทศชำติ   

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ได้ให้สิทธิเสรีภำพ  และกำรมีส่วนร่วมใน 
กำรปกครองของประชำชน  ตลอดจนเพิ่มอ ำนำจประชำชนในกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐมำกขึ้น  โดยมี 
บทบัญญัตใิห้กำรใช้อ ำนำจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภำพ  และเพ่ือเป็นกำรแกปัญหำกำรขำดจิตส ำนึกใน 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมชอบธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  จึงก ำหนดบทบัญญัติในมำตรำ  ๗๗  ให้เจ้ำหน้ำที่ของ 
รัฐ  ทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประจ ำจะต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม  

มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมืออันส ำคัญยิ่งทีจ่ะช่วยให้ข้ำรำชกำร  พนักงำนและลูกจ้ำง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไดมีหลักกำรและแนวทำงประพฤติปฏิบัติตนไปในทำงที่ถูกต้อง  เหมำะสม  น ำมำซึ่ง
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมพอใจ ควำมผำสุกของประชำชน ควำมเจริญรุ่งเรืองของประเทศชำติและส่งผลให้เกิด
ควำมสุขควำมเจริญย้อนกลับมำสูตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกิดประโยชน์แก่กำรบริหำรรำชกำร  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้จัดท ำ
มำตรกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของ อปท. 

 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของ อปท. 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท ำและประกำศใช้ประมวลจริยธรรมของ อปท. 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  จัดท ำประมวลจริยธรรมของ อปท. 
 ๒)  ประชุมท ำควำมเข้ำใจหรือจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ 
 ๓)  ประกำศใช้ประมวลจริยธรรมของ อปท. 
 ๔)  ติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๑๕ 

 

 
๙.  ผู้รับผิดชอบ 

ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
ข้ำรำชกำร  พนักงำนและลูกจ้ำง  ได้ทรำบและปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของ อปท. 

 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๑๖ 

 

ล ำดับที่  ๕ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  โครงกำรส่งเสริมกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตและกำร
ประกอบอำชีพ 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ  มีพระบรมรำโชวำทในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  ณ  หอประชุมมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๘  กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๑๗  
โดยมีเนื้อหำดังนี้  “กำรพัฒนำประเทศจ ำเป็นต้องท ำตำมล ำดับขั้น  ต้องสร้ำงพ้ืนฐำน  คือ ควำมพอมีพอกิน  พอใช้
ของประชำชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน  โดยใช้วิธีกำรและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตำมหลักวิชำ  เมื่อได้
พ้ืนฐำนมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว  จึงค่อยสร้ำงค่อยเสริมควำมเจริญและฐำนะเศรษฐกิจข้ันที่สูงขึ้นโดย
ล ำดับต่อไป  หำกมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้ำงควำมเจริญ  ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประกำรเดียว  โดยไม่ให้แผนปฏิบัติ
กำรสัมพันธ์กับสภำวะของประเทศและของประชำชนโดยสอดคล้องด้วย  ก็จะเกิดควำมไม่สมดุลในเรื่องต่ำงๆ ขึ้น  ซ่ึง
อำจกลำยเป็นควำมยุ่งยำกล้มเหลวได้ในที่สุด”  ซึ่งเป็นต้นก ำเนิดของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรและแก้ปัญหำของประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบำทอ ำนำจหน้ำที่อย่ำง
กว้ำงขวำง  โดยมิได้มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะพ้ืนฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น  แต่ยังขยำยบทบำท
หน้ำที่ออกไปรวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย   
 ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖  (๖),  (๑๐),  (๑๑)  และ  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.๒๕๓๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  มำตรำ  ๖๗  (๕),  (๖),  (๘)  และ  ๖๘  (๗)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำคู่  จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตและกำรประกอบอำชีพ  ขึ้น 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนต ำบลนำคู่  ได้น ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและกำร
ประกอบอำชีพ 

๒.  เพ่ือเสริมสร้ำงให้ประชำชนต ำบลนำคู่  เห็นควำมส ำคัญของกำรใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียง 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  จ ำนวนปีละ  ๕๐  คน 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวำงแผนด ำเนินกำร 
 ๒)  ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ๓)  ด ำเนินกำรตำมที่วำงแผนไว้ 
 ๔)  ติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ปีละ  ๒๐,๐๐๐  บำท 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๑๗ 

 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและกำรประกอบอำชีพได้ 
 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๑๘ 

 

ล ำดับที่  ๖ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   กิจกรรมให้ควำมรู้เรื่องกฎหมำยทั่วไปและประโยชน์สำธำรณะ 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
รัฐธรรมนูญก ำหนดให้ประชำชนมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย  กำรรู้กฎหมำยจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  เพรำะเป็น

ประโยชน์แก่ประชำชนทุกคนที่จะได้ทรำบถึงของเขตของสิทธิและหน้ำที่ของตน  ตลอดจนข้อปฏิบัติต่ำงๆ ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด  เพ่ือไม่ให้กระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สำธำรณะ 

ประโยชน์สำธำรณะ  คือ  กำรด ำเนินกำรของบุคคลหรือรัฐเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของคนส่วนใหญ่ใน
สังคม มิใช่เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ด ำเนินกำรคนเดียว  หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ  ประโยชน์สำธำรณะเป็นควำม
ต้องกำรของบุคคลแต่ละคนที่ตรงกันและมีจ ำนวนมำกจนเป็นคนหมู่มำกหรือเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม  จนควำม
ต้องกำรนั้นถูกยกระดับให้เป็นประโยชน์สำธำรณ์ 

เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ให้แก่ประชำชน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้จัดท ำกิจกรรมให้ควำมรู้
เรื่องกฎหมำยทั่วไปและประโยชน์สำธำรณะ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกำรให้ควำมรู้เรื่องกฎหมำยทั่วไปและประโยชน์สำธำรณะแก่ประชำชน 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  จ ำนวนปีละ  ๘๐  คน 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวำงแผนด ำเนินกำร 
 ๒)  ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ๓)  ด ำเนินกำรตำมที่วำงแผนไว้ 
 ๔)  ติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้เรื่องกฎหมำยทั่วไปและเห็นคุณค่ำของประโยชน์สำธำรณะ 
 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๑๙ 

 

ล ำดับที่  ๗ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   กิจกรรมประชำชนยุคใหม่ต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 องค์กำรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำติ  (Transparency  International  –  TI)  เป็นองค์กรภำคประชำสังคม
ระดับโลก  มีเครือข่ำยใน  ๑๒๐  ประเทศท่ัวโลก  ได้ท ำ  Corruption  Perceptions  Index  (CPI)  และรำยงำนว่ำ  
อันดับควำมโปร่งใสของประเทศไทยนั้น  ยังมีปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวงอยู่มำก  เป็น
ปัญหำเรื้อรังมำอย่ำงยำวนำน  เป็นปัญหำซึ่งยำกต่อกำรแก้ไข  แม้จะมีกำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยบังคับใช้อย่ำง
เข้มงวด  แต่ก็ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นได้ 
 นอกจำกกำรใช้มำตรกำรทำงด้ำนกฎหมำยแล้ว  กำรป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นโดยกำรให้ทุกภำคส่วนร่วมกัน
ศึกษำเรียนรู้  ท ำควำมเข้ำใจและช่วยกันเผยแพร่ควำมรู้โดยให้สื่อมวลชน  องค์กรอิสระ  และองค์กรตรวจสอบภำค
ประชำชน  เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรทุจริตคอร์รัปชั่นจึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จะป้องกันกำรคอร์รัปชั่นได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้จัดท ำกิจกรรมประชำชนยุคใหม่
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ภำคประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  จ ำนวนปีละ  ๑๕๐  คน 

 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวำงแผนด ำเนินกำร 
 ๒)  ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ๓)  ด ำเนินกำรตำมที่วำงแผนไว้ 
 ๔)  ติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและแก้ไขกำรทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 
 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๒๐ 

 

ล ำดับที่  ๘ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถำนศึกษำ 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
คุณธรรมเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงมำตรฐำนทำงศีลธรรม  และเป็นรูปแบบของควำมคิดและกำรกระท ำบน

พ้ืนฐำนของมำตรฐำนทำงศีลธรรม  คุณธรรมอำจนับรวมในบริบทกว้ำงๆ  ของค่ำนิยม  บุคคลแต่ละคนละมีแก่นของ
ค่ำนิยมภำยใจที่เป็นหลักของควำมเชื่อ ควำมคิด ควำมเห็น ของคนๆนั้น 

จริยธรรม  หมำยถึง  กำรแยกสิ่งถูกจำกผิด  ดีจำกเลว  มำจำกค ำ  ๒  ค ำ  คือ  จริยะ  กับ  ธรรม  ซึ่งแปล
ตำมศัพท์  คือ  “จริยะ”  แปลว่ำ  ควำมประพฤติ  กิริยำที่ควรประพฤติ  ค ำว่ำ  “ธรรม”  แปลว่ำ  คุณควำมดี  ค ำสั่ง
สอนในศำสนำ  หลักปฏิบัติในทำงศำสนำ  ควำมจริง  ควำมยุติธรรม  ควำมถูกต้อง  กฎเกณฑ์  หรือ “จริยธรรม 
แปลว่ำ กฎเกณฑ์แห่งควำมประพฤติ หรือหลักควำมจริงที่เป็นแนวทำงแห่งควำมประพฤติปฏิบัติ” 

กำรใช้กำรศึกษำพัฒนำคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในสถำนศึกษำ  มีควำมส ำคัญควบคู่ไปกับกำรพัฒนำใน
ด้ำนควำมรู้และทักษะ   กำรพัฒนำด้ำนเจตคติดังกล่ำวจะช่วยให้คนใช้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มศักยภำพและเป็นไป
ในทำงสร้ำงสรรค์  เป็นคนดีของสังคมอย่ำงสมบูรณ์   ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.   ๒๕๔๒  แก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ได้ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรพัฒนำเยำวชนในแง่ของกำรพัฒนำเจตคติ  กำร
สร้ำงคุณธรรมจริยธรรม   

ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  มำตรำ  ๖๗  (๕)  ส่งเสริมกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม  และ  (๖)  ส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี  เด็ก  
เยำวชน  ผู้สูงอำยุ  และผู้พิกำร  ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงจัดโครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ในสถำนศึกษำ  ขึ้น 

 

๓.  วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษำและผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ  ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีพฤติกรรมตำม

มำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม 
๒.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษำและผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ  เกิดพฤติกรรมตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและ

จริยธรรมตำมหลักค ำสอนของพระพุทธศำสนำ 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  จ ำนวนปีละ  ๑๕๐  คน 

 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวำงแผนด ำเนินกำร 
 ๒)  ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ๓)  ด ำเนินกำรตำมที่วำงแผนไว้ 
 ๔)  ติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมำณปีละ  ๕๐,๐๐๐  บำท 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๒๑ 

 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 นักเรียนนักศึกษำและผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ  เกิดพฤติกรรมและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีพฤติกรรม
ตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมและตำมหลักพุทธศำสนำ 
 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๒๒ 

 

ล ำดับที่  ๙ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  กิจกรรม “มีวินัย ไม่แซงคิว”  ตำมโครงกำรของ  อบต.นำคู่ 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 กำรมีวินัยเป็นคุณธรรมขั้นพ้ืนฐำนด้ำนหนึ่งที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดไว้ให้สถำนศึกษำน ำไปเป็น
จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำด้ำนจิตพิสัยของนักเรียน  ทั้งนี้ได้ให้ควำมหมำยว่ำ  กำรมีวินัยคือกำรยึดมั่นในระเบียบแบบแผน
ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ  ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม  ผู้ที่มีวินัยคือผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบ 
ของสถำนศึกษำ  สถำบัน  องค์กร  สังคมและประเทศ  โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตำมอย่ำงเต็มใจและตั้งใจ  
ขณะเดียวกันส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ  (๒๕๕๒  :  ๙)  ให้ควำมหมำยว่ำ  วินัยในตนเอง  คือ  
ควำมสำมำรถในกำรบังคับพฤติกรรมของตนเองด้วยตนเองซึ่งมีวุฒิภำวะประเภทหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนควรมี    ส ำหรับ
กำรพัฒนำคุณธรรมด้ำนกำรมีวินัย  กำรไม่แซงคิวถือว่ำเป็นวินัยอย่ำงหนึ่งที่ส ำคัญมำก  สำมำรถพัฒนำไปพร้อมๆ  กัน  
ทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม  ซึ่งต้องอำศัยเวลำและกำรฝึกปฏิบัติให้เด็กมีโอกำสแสดงพฤติกรรมที่เอ้ืออ ำนวย  
เด็กจะได้รับประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติกิจกรรมและพัฒนำไปสู่กำรมีวินัยในตนเองและวินัยต่อส่วนรวมในท่ีสุด 
 เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงวินัยให้แก่เด็กและเยำวชน  พร้อมทั้งผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ  จึงได้จัดกิจกรรมมีวินัย 
ไม่แซงคิว  โดยด ำเนินกำรในทุกโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  
  

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเสริมสร้ำงกำรมีวินัย  ไม่แซงคิว  ให้แก่เด็กและเยำวชน  พร้อมทั้งผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ   
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
จัดกิจกรรมมีวินัย ไม่แซงคิว  โดยด ำเนินกำรในทุกโครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 

 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวำงแผนด ำเนินกำร 
 ๒)  ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 ๓)  ด ำเนินกำรตำมที่วำงแผนไว้ 
 ๔)  ติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 เด็กและเยำวชน  พร้อมทั้งผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  มีวินัยและไม่แซงคิว
ในกำรรับของหรือด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำงๆ 
 
 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๒๓ 

 

ล ำดับที่  ๑๐ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มำตรกำรประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร อปท. 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  (ฉบับชั่วครำว)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  พระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๐  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.  
๒๕๔๖  ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และ
นโยบำยของรัฐบำล  ข้อที่  ๑๐  กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ  ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจิตส ำนึกใน
กำรรักษำศักดิ์ศรีและควำมซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ  เพ่ือป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับ  และตอบสนองควำมต้องกำร  พร้อมอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชน  เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบรำชกำร  นั้น 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้ก ำหนดประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  ตำม
แนวทำงประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  ของกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเป็น
มำตรฐำนแนวทำงปฏิบัติและค่ำนิยมของผู้บริหำร  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  พนักงำนส่วนต ำบล  
พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ  ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ  โดยมุ่งมั่น
ที่จะน ำหน่วยงำนให้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจด้วยควำมโปร่งใส  บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  
ปรำศจำกกำรทุจริต  เพื่อให้บรรลุเจตนำรมณ์ดังกล่ำว  จึงก ำหนดแนวทำงให้ผู้บริหำร  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำคู่  พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  ถือปฏิบัติและด ำเนินกำร 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้บริหำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด ำเนินกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท ำประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  ตำมแนวทำงประกำศเจตจ ำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตของกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ศึกษำข้อมูล  รำยละเอียดและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๒)  จัดท ำประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  ตำมแนวทำงประกำศเจตจ ำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตของกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓)  ประกำศเจตจ ำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  ขององค์กำบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  และ
เผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๒๔ 

 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ผู้บริหำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  ตำมประกำศเจตจ ำนงกำร
บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  ขององค์กำบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๒๕ 

 

ล ำดับที่  ๑๑ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ได้ให้สิทธิเสรีภำพ  และกำรมีส่วนร่วมในกำรปกครองของประชำชน  

ตลอดจนเพิ่มอ ำนำจประชำชนในกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐมำกขึ้น  โดยมีบทบัญญัติให้กำรใช้อ ำนำจรัฐเป็นไปโดย
สุจริตและมีประสิทธิภำพ  และเพ่ือเป็นกำรแกปัญหำกำรขำดจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมชอบธรรมของ
เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ  จึงก ำหนดบทบัญญัติในมำตรำ  ๗๗  ให้เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ  ทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประจ ำจะต้อง
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม  

มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมืออันส ำคัญยิ่งทีจ่ะช่วยให้ข้ำรำชกำร  พนักงำนและลูกจ้ำง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไดมีหลักกำรและแนวทำงประพฤติปฏิบัติตนไปในทำงที่ถูกต้อง  เหมำะสม  น ำมำซึ่ง
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมพอใจ ควำมผำสุกของประชำชน ควำมเจริญรุ่งเรืองของ 
ประเทศชำติและส่งผลให้เกิดควำมสุขควำมเจริญย้อนกลับมำสูตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึง
ได้ก ำหนดมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน  ขึ้น 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและสอดคล้องกับมำตรฐำนทำงคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีกำรจัดท ำมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ศึกษำข้อมูล  รำยละเอียดและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๒)  จัดท ำประกำศมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 ๓)  ประกำศมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  
และเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 มีกำรจัดท ำมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน  ขององค์กำบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  
และเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ 
 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๒๖ 

 

ล ำดับที่  ๑๒ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มำตรกำรกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 ตำมมติคณะรัฐมนตรี  (๒๓  สิงหำคม  ๒๕๕๙)  เกี่ยวกับเรื่องมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ส ำนักงบประมำณได้เสนอแนวทำงปรับปรุงแผนปฏิบัติงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ภำยใต้มำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  
๒๕๖๐  โดยสรุปคือ  ส ำหรับรำยกำรที่จะเกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยตรง  ให้ส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  และ
หน่วยงำนอื่นเร่งด ำเนินโครงกำรให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี  (๒๓  สิงหำคม  ๒๕๕๙)  เกี่ยวกับเรื่องมำตรกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้จัดท ำมำตรกำรกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 

๓.  วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท ำมำตรกำรกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
๑)  ศึกษำข้อมูล  รำยละเอียดและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 

 ๒)  จัดท ำมำตรกำรกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 ๓)  ประกำศมำตรกำรกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำคู่  และเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 มีกำรจัดท ำมำตรกำรกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำคู่  และประกำศเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๒๗ 

 

ล ำดับที่  ๑๓ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  กิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนรัฐ  ไม่ว่ำจะเป็นของรำชกำรส่วนกลำง  รำชกำรส่วนภูมิภำค  รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสำหกิจ  ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  ศำลเฉพำะในส่วนที่ไม่เก่ียวกับกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี  องค์กร
ควบคุมกำรประกอบวิชำชีพ  (สภำวิชำชีพ)  หน่วยงำนอิสระของรัฐ  และหน่วยงำนอื่นตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง  
(ถ้ำมี)  เป็นข้อมูลที่ต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้  ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของทำงรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มำตรำ  ๙  (๘) 
          เมื่อวันที่  ๒๔  มีนำคม  ๒๕๕๘  ได้มีประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  เรื่อง  ก ำหนดให้
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ  เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้
ประชำชนตรวจดูได ้ ตำมมำตรำ  ๙  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๐    ได้ยกเลิก
ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  เรื่อง  ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้  ตำมมำตรำ ๙  (๘)  แห่ง
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ลงวันที่  ๑  ธันวำคม  ๒๕๔๓ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำคู่  จึงได้จัดให้มีกำรด ำเนินกำรกิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ต่อไป 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  สอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องด ำเนินกำรกิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ที่สอดคล้องกับ
ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร   
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
๑)  ศึกษำข้อมูล  รำยละเอียดและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 

 ๒)  จัดท ำแนวทำงด ำเนินกำรกิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ที่สอดคล้องกับ
ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
 ๓)  ด ำเนินกำรกิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ที่สอดคล้องกับประกำศ
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๒๘ 

 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 มีกำรด ำเนินกำรกิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ที่สอดคล้องกับประกำศ
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๒๙ 

 

ล ำดับที่  ๑๔ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  กิจกรรมกำรให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมพึงพอใจ  ทัดเทียมกัน  ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  มำตรำ  ๑๑  
ควำมว่ำ  “ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำง
สม่ ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ  เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง  รวดเร็วและเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
สร้ำงวิสัยทัศน์  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัด  ให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้
ร่วมกัน...”  ดังนั้น  กำรให้บริกำรประชำชนให้ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด  เป็นเป้ำหมำยสูงสุดขององค์กรทุกแห่งทั้ง
ภำครัฐและเอกชน  ต่ำงก็แข่งขันกำรบริกำรเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ประชำชน  หน่วยงำนของรัฐทุกองค์กรมีกำร
ปรับปรุงคุณภำพ  กำรให้บริกำรแก่ประชำชนให้ได้รับกำรบริกำรที่ดี  ปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้ำน
ควำมสะดวก  ควำมรวดเร็ว  ยุติธรรม  โดยกำรลดขั้นตอนในกำรท ำงำน กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน  
เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่พึงพอใจต่อหน่วยงำนภำครัฐอย่ำงสูงสุด 
 กำรบริกำรประชำชนเป็นกำรให้บริกำรสำธำรณะประเภทหนึ่ง  ถ้ำหำกกำรจัดระบบกำรบริหำรงำนที่ดีก็จะ
ส่งผลให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพ  เคทซ์  และ  เบรนด้ำ  ได้เสนอหลักกำรพ้ืนฐำนของกำรให้บริกำรสำธำรณะ ดังนี้ 

๑.  กำรปฏิบัติแบบเฉพำะเจำะจง  (Specificity) 
๒.  ควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน  (Universalism)  หมำยถึง  กำรให้บริกำรประชำชนจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ 
๓.  กำรวำงตัวเป็นกลำง  (Affective  Neutrality)  เป็นกำรให้บริกำรโดยไม่ใช้อำรมณ์  บริกำรด้วยกริยำ

ท่ำทำง  น้ ำเสียงที่สุภำพ 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  และหลักของกำรบริกำรสำธำรณะ  องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้จัดกิจกรรมกำรให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมพึงพอใจ  ทัดเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ก ำหนดแนวทำงให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จัดบริกำรประชำชนให้เกิดควำมพึงพอใจ  ทัดเทียม
กัน  ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมพึงพอใจ  ทัดเทียมกัน  ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
๑)  ศึกษำข้อมูล  รำยละเอียดและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 

 ๒)  จัดท ำแนวทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมพึงพอใจ  ทัดเทียมกัน  ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 ๓)  ด ำเนินกิจกรรมให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมพึงพอใจ  ทัดเทียมกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๓๐ 

 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  ด ำเนินกิจกรรมให้บริกำรประชำชนให้เกิดควำมพึงพอใจ  ทัดเทียมกัน  ไม่
เลือกปฏิบัติ 
 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๓๑ 

 

ล ำดับที่  ๑๕ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   โครงกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 โดยที่พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ได้วำงแนวทำงในกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  เป็นแนวทำงหนึ่งที่สำมำรถบริกำรประชำชนให้
ได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก  และได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรได้ทันต่อสถำนกำรณ์  รวมทั้งกำรปฏิบัติรำชกำร
ที่มีเป้ำหมำย  เพ่ือให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน  ควำมสงบและควำมปลอดภัยของสังคม
ส่วนรวม  ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ  และมุ่งหมำยกำรให้บริกำรงำนรำชกำรเป็นไปเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้กับประชำชนเป็นไปโดยควำมซื่อสัตย์สุจริต  สำมำรถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน  ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
 เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่เกินควำมจ ำเป็น  และให้กำรบริกำรแก่ประชำชนได้รับควำมสะดวก
เพ่ิมข้ึน  และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้จัดโครงกำรลดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน  ขึ้น 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและให้กำรบริกำรแก่ประชำชนได้รับควำมสะดวกเพ่ิมข้ึน 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดโครงกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน   
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวำงแผนด ำเนินกำร 
 ๒)  มอบหมำยงำนและกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่รับผิดชอบ 
 ๓)  ด ำเนินกำรตำมที่วำงแผนไว้ 
 ๔)  ติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จัดโครงกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๓๒ 

 

ล ำดับที่  ๑๖ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  กิจกรรมจัดท ำแผนผังก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 โดยที่พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ได้วำง
แนวทำงในกำรบริหำรรำชกำรเพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  เป็นแนวทำงหนึ่งที่สำมำรถบริกำรประชำชนให้ได้รับกำร
อ ำนวยควำมสะดวก  และได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรได้ทันต่อสถำนกำรณ์  รวมทั้งกำรปฏิบัติรำชกำรที่มี
เป้ำหมำย  เพ่ือให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน  ควำมสงบและควำมปลอดภัยของสังคมส่วนรวม  
ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ  และมุ่งหมำยกำรให้บริกำรงำนรำชกำรเป็นไปเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ
ประชำชนเป็นไปโดยควำมซื่อสัตย์สุจริต  สำมำรถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน  ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ 
 เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมชัดเจนและเสริมสร้ำงควำมสะดวกในกำรให้บริกำรประชำชน  
และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้จัดท ำกิจกรรมจัดท ำแผนผัง
ก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  ขึ้น 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมชัดเจนและเสริมสร้ำงควำมสะดวกในกำรให้บริกำรประชำชน 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ก ำหนดให้แต่ละส่วนรำชกำรจัดท ำแผนผังก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวำงแผนด ำเนินกำร 
 ๒)  มอบหมำยงำนและกำรด ำเนินกำรตำมหน้ำที่รับผิดชอบ 
 ๓)  ด ำเนินกำรตำมที่วำงแผนไว้ 
 ๔)  ติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ทุกส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำแผนผังก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๓๓ 

 

ล ำดับที่  ๑๗ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   มำตรกำรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยก  อปท. ปลัด  อปท.  และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖๐/๑  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.  
๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม  และควำมในมำตรำ  ๑๗  (๙)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๒   ประกอบกับข้อ  ๑๖  (๕)  และ  ข้อ  ๑๗  แห่งประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัด
นครพนม  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และเป็นกำรมอบ
อ ำนำจในกำรตัดสินใจและลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 เพ่ือให้มีกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่รับผิดชอบได้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพ  องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้ก ำหนดให้มีมำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยก  อปท. ปลัด  อปท.  และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร  ต่อไป 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่รับผิดชอบได้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพ  และ
สอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยที่ก ำหนด 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ก ำหนดให้มีกำรออกค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยก  อปท. ปลัด อปท.  และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจำรณำแบ่งงำนตำมหน้ำที่และท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๒)  ออกค ำสั่งมอบหมำยงำน 
 ๓)  แจ้งค ำสั่งมอบหมำยงำน 
 ๔)  ติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 มีกำรออกค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยก  อปท. ปลัด อปท.  และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๓๔ 

 

ล ำดับที่  ๑๘ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มำตรกำรกำรมอบอ ำนำจอนุมัติ  สั่งกำร  อนุญำต  เพ่ือลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 โดยที่พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ได้วำง
แนวทำงในกำรบริหำรรำชกำรเพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  เป็นแนวทำงหนึ่งที่สำมำรถบริกำรประชำชนให้ได้รับกำร
อ ำนวยควำมสะดวก  และได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรได้ทันต่อสถำนกำรณ์  รวมทั้งกำรปฏิบัติรำชกำรที่มี
เป้ำหมำย  เพ่ือให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน  ควำมสงบและควำมปลอดภัยของสังคมส่วนรวม  
ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ  และมุ่งหมำยกำรให้บริกำรงำนรำชกำรเป็นไปเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ
ประชำชนเป็นไปโดยควำมซื่อสัตย์สุจริต  สำมำรถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน  ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ 
 เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรให้บริกำรประชำชน  
และสอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้ให้มีมำตรกำรกำรมอบอ ำนำจ
อนุมัติ  สั่งกำร  อนุญำต  เพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  ขึ้น 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรให้บริกำรประชำชน 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท ำมำตรกำรกำรมอบอ ำนำจอนุมัติ  สั่งกำร  อนุญำต  เพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจำรณำแนวทำงในกำรจัดท ำมำตรกำรกำรมอบอ ำนำจอนุมัติ  สั่งกำร  อนุญำต  เพ่ือลด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 ๒)  จัดท ำมำตรกำรกำรมอบอ ำนำจอนุมัติ  สั่งกำร  อนุญำต  เพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 ๓)  แจ้งมำตรกำรกำรมอบอ ำนำจอนุมัติ  สั่งกำร  อนุญำต  เพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 ๔)  ติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรกำรมอบอ ำนำจอนุมัติ  สั่งกำร  อนุญำต  เพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๓๕ 

 

ล ำดับที่  ๑๙ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรม 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 ข้ำรำชกำร  พนักงำน  และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญและเป็นกลไก
หลักของประเทศในกำรให้บริกำรสำธำรณะ  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบส ำคัญในอันที่จะบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข และสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น  โดยให้
สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและท้องถิ่น  ดังนั้นกำรที่ประชำชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีควำมเป็นอยู่ที่ดีมีควำมสุข
หรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับกำรประพฤติปฏิบัติของข้ำรำชกำร  พนักงำน  และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  
หำกข้ำรำชกำร  พนักงำน  และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม  เป็นผู้มีจิตส ำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดิน  ก็จะน ำมำซึ่งคุณประโยชน์ของประชำชนและประเทศชำติ 
 ตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  มำตรฐำนทำงคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้ำรำชกำร  พนักงำน  และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก ำหนดแนวทำงกำรใช้มำตรกำรยก
ย่องให้รำงวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม  จนเป็นที่ประจักษ์ชัด  
อำจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้  เช่น  กำรกล่ำวยกย่องชมเชย  กำรยกย่องชมเชยกำรมอบโล่  กำรประกำศ
เกียรติคุณ  กำรประกำศชื่อทำงสื่อมวลชน  เป็นต้น  นอกจำกนี้มำตรกำรที่ควรด ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรยกย่องให้
รำงวัล  คือ  กำรไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตำมกรอบของมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นกำรแสดง
ให้เห็นควำมแตกต่ำงและสร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่ผู้กระท ำดี   

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงแท้จริง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมยก
ย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรม 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงแท้จริง 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดให้มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรม 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจำรณำแนวทำงในกำรจัดท ำกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรม 
 ๒)  แจ้งแนวทำงในกำรจัดท ำกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรม 
 ๓)  ด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนด 
 ๔)  ติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๓๖ 

 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 มีกำรจัดมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรม  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 
 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๓๗ 

 

ล ำดับที่  ๒๐ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   มำตรกำรกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร  เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ที่ช่วยให้ผู้บังคับบัญชำใน
ฐำนะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด  (Accountability Holder)  และผู้ใต้บังคับบัญชำในฐำนะเป็นผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน  
(Accountability  Holdee)  เกิดควำมเข้ำใจร่วมกัน  และมีควำมคำดหวังที่ตรงกันเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนและกำร
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้น  รวมทั้งสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรจัดสรรงบประมำณ  และกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรว่ำบรรลุผลตำมท่ีก ำหนดไว้  นอกจำกนั้นยังสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรประเมินศักยภำพของบุคคลและควำม
เหมำะสมในกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบ  รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อสร้ำงแรงจูงใจและจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลงำน  
(Performance  Related  Pay)  

กำรจัดข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวนี้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกำรพัฒนำระบบรำชกำร  ตำมนัยของ
มำตรำ  ๓/๑  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ มำตรำ  ๑๒  
แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ซึ่งต้องกำรปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรม  วธิีกำรและกระบวนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  ให้มุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์โดยกำรวำงมำตรกำรในกำรก ำกับ
ดูแลควบคุมท่ีเหมำะสม  โดยอำศัยวิธีกำรจัดท ำข้อตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือแสดงถึงภำระรับผิดชอบต่อผลงำน   

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติรำชกำร  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้ก ำหนดให้มีมำตรกำรกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. 

 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรบรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดให้มีมำตรกำรกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจำรณำแนวทำงในกำรวำงมำตรกำรกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. 
 ๒)  แจ้งให้พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง  ทรำบ 
 ๓)  จัดท ำและเสนอแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
 ๔)  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 มีมำตรกำรกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๓๘ 

 

ล ำดับที่  ๒๑ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มำตรกำรกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่มำกมำย  แต่ผู้เกี่ยวข้องหลำยคนยังไม่เข้ำใจหลักกฎหมำย
มหำชนเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดิน  ซึ่งต้องยึดหลักว่ำ  กำรใช้อ ำนำจต้องมีกฎหมำยบัญญัติให้
อ ำนำจไว้  และต้องใช้เท่ำที่จ ำเป็น  เหมำะสม  ประหยัด  เพ่ือประโยชน์สำธำรณะเท่ำนั้น  รวมทั้งต้องไม่เป็นกำร
แสวงหำก ำไรหรือท ำธุรกิจเยี่ยงเอกชน  โดยเฉพำะอ ำนำจหน้ำที่เก่ียวกับกำรเงินแผ่นดิน  ต้องมีกำรศึกษำกรอบอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมที่กฎหมำยบัญญัติให้ชัดเจน  เพ่ือป้องกันกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ผิดพลำดหรือซ้ ำซ้อนกับหน่วยงำนอ่ืน 
 เพ่ือก ำหนดแนวทำงและเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรตรวจสอบและกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของ  
อปท.  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้ก ำหนดมำตรกำรกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือก ำหนดแนวทำงและเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดให้มีมำตรกำรกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล
กำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจำรณำแนวทำงในกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
ในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของ อปท. 
 ๒)  แจ้งใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ 
 ๓)  จัดท ำเอกสำรหรือค้นหำเอกสำรตำมแบบประเมิน  หรือชี้แจงด้วยวำจำต่อหน่วยตรวจสอบ 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 มีมำตรกำรกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของ อปท. 
 
 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๓๙ 

 

ล ำดับที่  ๒๒ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มำตรกำรจัดท ำข้อตกลงให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
ตำมท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินของหน่วยงำน  เมื่อวันที่  ๕  มกรำคม  ๒๕๕๙  โดยมีเจตนำรมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐน ำ
ข้อมูลผลกำรประเมินไปพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนตนเองได้อย่ำงเหมำะสม  เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรเชิงบวกด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  รวมทั้ง
ควำมพยำยำมในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance)  ของหน่วยงำน
ภำครัฐของประเทศไทย  และเพ่ือให้สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๖  พระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และยุทธศำสตร์ชำติ  ว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที ่ ๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยก ำหนด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้ออก
มำตรกำรจัดท ำข้อตกลงให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ต่อไป 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและด ำเนินกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ออกมำตรกำรจัดท ำข้อตกลงให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ด ี
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจำรณำแนวทำงในกำรจัดท ำมำตรกำรข้อตกลงให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริตและกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 ๒)  แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ 
 ๓)  ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๔๐ 

 

ล ำดับที่  ๒๓ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มำตรกำรกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรที่
ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
ข้อร้องเรียน  หมำยถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต  กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดย 

มิชอบของเจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัด  และข้อกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อ
ประชำชน  ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม  ไม่ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมำภิบำล ตำมท่ีมีกฎหมำย  
ระเบียบ  แบบแผนของทำงรำชกำรที่เก่ียวข้อง 

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่ำวจึงต้องมีกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  โดยมีกำรส่งต่อให้แก่หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  กำรตรวจสอบและน ำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ด ำเนินคดี  หรือ
อ่ืนๆ  ตำมระเบียบข้อกฎหมำย  พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบผลหรือควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรภำยในเวลำ  
๑๕  วัน  ทั้งนี้  กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและท่ีอยู่หรือหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้
ร้องเรียน  จะพิจำรณำกำรตอบสนองสิ้นสุดที่กำรน ำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  กำร
สอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  ค ำเนินคดี  กำรน ำไปแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำน หรืออ่ืนๆ  ตำมระเบียบข้อ
กฎหมำย 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยก ำหนด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้ออก
มำตรกำรกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ  
ต่อไป   
 

๓.  วตัถุประสงค ์
 เพ่ือให้มผีู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
โดยมิชอบ 
   

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ออกมำตรกำรกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่โดยมิชอบ   
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจำรณำแนวทำงในกำรจัดท ำมำตรกำรกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำ
บุคลำกรที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ   
 ๒)  แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ 
 ๓)  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 ๔)  ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๔๑ 

 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ผู้ร้องเรียนได้ทรำบผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่โดยมิชอบ   
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๔๒ 

 

ล ำดับที่  ๒๔ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มำตรกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้  ประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีกำรเก่ียวกับกำรจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู  ลงวันที่  ๒๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๔๑  
ข้อ  ๑  ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีสถำนที่ส ำหรับประชำชนสำมำรถใช้ในกำรค้นหำและศึกษำข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรตำมมำตรำ  ๙  แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๐  
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยก ำหนด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้ออก
มำตรกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร  ต่อไป 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีสถำนที่ส ำหรับประชำชนสำมำรถใช้ในกำรค้นหำและศึกษำข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีกำรด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ศึกษำระเบียบและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกค ำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 
 ๓)  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 ๔)  ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 มีกำรด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรและประชำชนสำมำรถใช้ในกำรค้นหำและศึกษำ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๔๓ 

 

ล ำดับที่  ๒๕ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ  อบต.นำคู่  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมำยก ำหนด 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เป็นกฎหมำยที่มีเจตนำรมณ์ต้องกำรให้ประชำชน
มีโอกำสในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ของรัฐ  อีกท้ังยังคุ้มครองสิทธิกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร  และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกระบวนกำรท ำงำนของระบบรำชกำรให้มี
ควำมโปร่งใสและมีประสิทธิมำกยิ่งข้ึน  โดยให้ยึดหลักว่ำ  “เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
 เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรและเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้ออกมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ  อบต.นำคู่  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
กฎหมำยก ำหนด 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรและเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ออกมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ  อบต.นำคู่  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ศึกษำระเบียบและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ  อบต.นำคู่  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 ๓)  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 ๔)  ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรและมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนได้ 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๔๔ 

 

ล ำดับที่  ๒๖ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร   มำตรกำรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์กิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ 
ของ อบต.นำคู่  ทำงป้ำยประชำสัมพันธ์  เว็บไซต์ของ อบต. นำคู่ เพจของหน่วยงำน (face book) 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร   
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เป็นกฎหมำยที่มีเจตนำรมณ์ต้องกำรให้ประชำชน
มีโอกำสในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ของรัฐ  อีกท้ังยังคุ้มครองสิทธิกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร  และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกระบวนกำรท ำงำนของระบบรำชกำรให้มี
ควำมโปร่งใสและมีประสิทธิมำกยิ่งข้ึน  โดยให้ยึดหลักว่ำ  “เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
 เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรและเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้ออกมำตรกำรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์กิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ 
ของ อบต.นำคู่  ทำงป้ำยประชำสัมพันธ์  เว็บไซต์ของ อบต. นำคู่ เพจของหน่วยงำน (face book) 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรด้วยสื่อที่มีควำมหลำกหลำยและเสริมสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ออกมำตรกำรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์กิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ของ อบต.นำคู่  ทำงป้ำย
ประชำสัมพันธ์  เว็บไซต์ของ อบต. นำคู่ เพจของหน่วยงำน (face book) 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ศึกษำระเบียบและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกมำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ  อบต.นำคู่  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 ๓)  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
 ๔)  ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรด้วยสื่อที่มีควำมหลำกหลำยขึ้นและมีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนได้ 
 

  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๔๕ 

 

ล ำดับที่  ๒๗ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  กิจกรรมกำรจัดท ำคู่มือประชำชน ตำม พ.ร.บ.อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ตำมมำตรำ  
๗  ได้ก ำหนดให้  “ในกรณีท่ีมีกฎหมำยก ำหนดให้กำรกระท ำใดจะต้องได้รับอนุญำต  ผู้อนุญำตจะต้องจัดท ำคู่มือ
ส ำหรับประชำชน  ซึ่งอย่ำงน้อยจะต้องประกอบด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไข  (ถ้ำมี)  ในกำรยื่นค ำขอ  
ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรพิจำรณำอนุญำต  และรำยกำรเอกสำรหรือหลักฐำนที่ผู้ขออนุญำตจะต้องยื่นมำพร้อมกับ
ค ำขอ...”  โดยมีเป้ำหมำยเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  ลดต้นทุนของประชำชน และเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรให้บริกำรของภำครัฐ  สร้ำงให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร  ลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่  เปิดเผย
ขั้นตอนระยะเวลำให้ประชำชนทรำบ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยก ำหนด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  กิจกรรมกำร
จัดท ำคู่มือประชำชน ตำม พ.ร.บ.อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  ลดต้นทุนของประชำชน และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของ
ภำครัฐ 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีกำรจัดท ำคู่มือประชำชน ตำม พ.ร.บ.อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร  พ.ศ.  
๒๕๕๘ 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ศึกษำระเบียบและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  จัดท ำคู่มือประชำชน ตำม พ.ร.บ.อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร  พ.ศ.  
๒๕๕๘ 
 ๓)  ประกำศให้ประชำชนทรำบ 
 ๔)  ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ประชำชนได้รับควำมสะดวก  ลดต้นทุนของประชำชน และประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของภำครัฐเพ่ิมข้ึน 
 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๔๖ 

 

ล ำดับที่  ๒๘ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  โครงกำรอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ  อปท.  อ.นำแก 
 
๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ข้อ  ๑๒  และประกำศกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  เรื่อง  สถำนที่
กลำงส ำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  ๓๐  
กันยำยน  ๒๕๕๓  ข้อ  ๕  ให้ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ระดับอ ำเภอ  
ซ่ึงต้ังข้ึนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วยกำรพัสดุขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๘  เป็นสถำนที่
กลำง  ตำมประกำศฉบับนี้ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยก ำหนด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้จัด
โครงกำรอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ  อปท.  อ.นำแก 
   

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ระดับ
อ ำเภอ 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ  อปท.  อ.นำแก 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร 
 ๒)  ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ๓)  ด ำเนินกำร 
 ๔)  ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมำณปีละ  ๒๖,๐๐๐  บำท 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  มีศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำง  สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำม
ระเบียบ  
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๔๗ 

 

ล ำดับที่  ๒๙ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มำตรกำรรับฟังควำมคิดเห็น  ข้อร้องเรียนและร้องทุกขผ์่ำนตู้รับควำมคิดเห็น 
อบต.นำคู่  เว็บไซต์ของ อบต. นำคู่ หรือเพจของหน่วยงำน (face book)  หรือกำรจัดท ำประชำคม 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
ข้อร้องเรียน  หมำยถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต  กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของ

เจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัด  และข้อกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน  
ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม  ไม่ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมำภิบำล ตำมที่มีกฎหมำย  ระเบียบ  แบบ
แผนของทำงรำชกำรที่เก่ียวข้อง 
 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เป็นกฎหมำยที่มีเจตนำรมณ์ต้องกำรให้ประชำชน
มีโอกำสในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ  ของรัฐ  อีกท้ังยังคุ้มครองสิทธิกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร  และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกระบวนกำรท ำงำนของระบบรำชกำรให้มี
ควำมโปร่งใสและมีประสิทธิมำกยิ่งข้ึน  โดยให้ยึดหลักว่ำ  “เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 
 เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมูลและเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้ออกมำตรกำรรับฟงัควำมคิดเห็น  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ผ่ำนตู้รับควำมคิดเห็น อบต.นำคู่  
เว็บไซต์ของ อบต. นำคู่ หรือเพจของหน่วยงำน (face book)  หรือกำรจัดท ำประชำคม 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมูลและเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดให้มีกำรออกมำตรกำรรับฟังควำมคิดเห็น  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์ผ่ำนตู้รับควำมคิดเห็น อบต.นำคู่  
เว็บไซต์ของ อบต. นำคู่ หรือเพจของหน่วยงำน (face book)  หรือกำรจัดท ำประชำคม 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ศึกษำระเบียบและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกมำตรกำรรับฟังควำมคิดเห็น  ข้อร้องเรียนและร้องทุกขผ์่ำนตู้รับควำมคิดเห็น อบต.นำคู่  เว็บไซต์
ของ อบต. นำคู่ หรือเพจของหน่วยงำน (face book)  หรือกำรจัดท ำประชำคม 
 ๓)  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรด้วยสื่อที่มีควำมหลำกหลำยขึ้นและมีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนได้ 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๔๘ 

 

ล ำดับที่  ๓๐ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มำตรกำรกำรรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียนร้อง
ทุกข์ทรำบ 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
ข้อร้องเรียน  หมำยถึง  ข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต  กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของ

เจ้ำหน้ำที่รัฐในสังกัด  และข้อกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน  
ไม่มีคุณธรรมจริยธรรม  ไม่ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมำภิบำล ตำมที่มีกฎหมำย  ระเบียบ  แบบ
แผนของทำงรำชกำรที่เก่ียวข้อง 

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่ำวจึงต้องมีกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  โดยมีกำรส่งต่อให้แก่หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  กำรตรวจสอบและน ำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริง  แลด ำเนินกำรตำมระเบียบข้อ
กฎหมำย  พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบผลหรือควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรภำยในเวลำ  ๑๕  วัน  ทั้งนี้  กรณี
ที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน  จะพิจำรณำกำร
ตอบสนองสิ้นสุดที่กำรน ำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง  กำรสอบสวนข้อเท็จจริง  แจ้งตักเตือน  
ค ำเนินคดี  กำรน ำไปแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำน หรืออ่ืนๆ  ตำมระเบียบข้อกฎหมำย 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยก ำหนด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  มำตรกำรกำร
รำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทรำบ 
 

๓.  วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้มีกำรจัดท ำรำยงำนหรือแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องเรียนร้องทุกข์เป็นลำยลักษณ์อักษรให้
ประชำชนผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทรำบ 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีกำรออกมำตรกำรกำรรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทรำบ 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบพร้อมก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่   
 ๒)  ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๓)  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
มีกำรจัดท ำรำยงำนหรือแจ้งผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องเรียนร้องทุกข์เป็นลำยลักษณ์อักษรให้

ประชำชนผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทรำบ 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๔๙ 

 

ล ำดับที่  ๓๑ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  โครงกำรจัดประชำคมจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำร
กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำนจำกส่วนกลำง  เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและแก้ปัญหำของประชำชนได้
อย่ำงทั่วถึง  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบำทอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงกว้ำงขวำง  โดยมิได้มีหน้ำที่ในกำร
ให้บริกำรสำธำรณะพ้ืนฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น  แต่ยังขยำยบทบำทหน้ำที่ออกไปรวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต  กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย  นอกจำกนี้กำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องเปิดโอกำสให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมำกข้ึนด้วย 
 ประชำคม  เป็นกำรรวมตัวของสมำชิกในชุมชนเพ่ือรวมกันท ำกิจกรรมต่ำงๆ  ของชุมชนด้วยตนเอง  เช่น  
กำรแก้ไขปัญหำของชุมชน  กำรก ำหนดข้อตกลงร่วมกัน  โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่มีวัตถุประสงค์
หรือสนใจในเรื่องเดียวกัน  เป็นกำรรวมตัวกันตำมสถำนกำรณ์หรือสภำพปัญหำที่เกิดขึ้น 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมแห่งพระรำชบัญญัติกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
มำตรำ  ๑๖  (๑),  (๑๕)  และ  (๑๖)  และ  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึง
ได้จัดท ำโครงกำรจัดประชำคมจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีช่องทำงในกำรรับทรำบข้อมูลในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดประชำคมจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินกำร   
 ๒)  ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและด ำเนินกำร 
 ๓)  จัดท ำรำยงำนกำรประชำคมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมำณปีละ  ๓๐,๐๐๐  บำท 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
ประชำชนมีส่วนร่วมในท ำประชำคมเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๕๐ 

 

ล ำดับที่  ๓๒ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมหมู่บ้ำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 ประชำคม  เป็นกำรรวมตัวของสมำชิกในชุมชนเพ่ือรวมกันท ำกิจกรรมต่ำงๆ  ของชุมชนด้วยตนเอง  เช่น  
กำรแก้ไขปัญหำของชุมชน  กำรก ำหนดข้อตกลงร่วมกัน  โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่มีวัตถุประสงค์
หรือสนใจในเรื่องเดียวกัน  เป็นกำรรวมตัวกันตำมสถำนกำรณ์หรือสภำพปัญหำที่เกิดขึ้น   

เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและให้มีกำรตรวจสอบจำกภำคประชำชนหรือประชำคม  
และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.   ๒๕๓๕  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๙)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ข้อ  ๒๗  และ  ๒๘  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้ก ำหนด
มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมหมู่บ้ำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ 

   

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงให้ประชำคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีกำรออกมำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมหมู่บ้ำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ศึกษำระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกมำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมหมู่บ้ำนร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ 
 ๓)  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
ประชำชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมกำรจัดหำพัสดุ 

 
 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๕๑ 

 

ล ำดับที่  ๓๓ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มำตรกำรกำรจัดท ำและรำยงำนกำรควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแลทรำบ 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 กำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  ว่ำด้วยกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ข้อ  ๖  ระบบกำรควบคุมภำยใน  ได้จัดให้มีขึ้นตำมท่ีก ำหนดในระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ  กำรด ำเนินงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำน
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนและกำรใช้ทรัพยำกร  ซึ่งรวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน  กำรป้องกัน
หรือลดควำมผิดพลำด  ควำมเสียหำย  กำรรั่วไหล  กำรสิ้นเปลือง  หรือกำรทุจริต  ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำน
ทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน  และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำย  
ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ำยบริหำร 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยก ำหนด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้ก ำหนด
มำตรกำรกำรจัดท ำและรำยงำนกำรควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแลทรำบ  ภำยใน  ๙๐  วนั  ตำมระเบียบก ำหนด 
 

๓.  วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้ก ำกับดูแลทรำบผลกำรควบคุมภำยใน  ภำยในระยะเวลำที่ระเบียบก ำหนด 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ก ำหนดให้มีมำตรกำรกำรจัดท ำและรำยงำนกำรควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแลทรำบ  ภำยใน  ๙๐  วัน  ตำม
ระเบียบก ำหนด 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ศึกษำระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกมำตรกำรกำรจัดท ำและรำยงำนกำรควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแลทรำบ 
 ๓)  รำยงำนผลกำรจัดท ำและรำยงำนกำรควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแลทรำบ 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  สำมำรถจัดท ำและรำยงำนกำรควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแลทรำบ  ภำยใน  
๙๐  วัน  ตำมระเบียบก ำหนด 
 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๕๒ 

 

ล ำดับที่  ๓๔ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มำตรกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติตำมแผนกำรควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแลทรำบ 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 กำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  ว่ำด้วยกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ข้อ  ๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ  
กำรด ำเนินงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนและ
กำรใช้ทรัพยำกร  ซึ่งรวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน  กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด  ควำมเสียหำย  กำรรั่วไหล  
กำรสิ้นเปลือง  หรือกำรทุจริต  ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน  และด้ำนกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มตคิณะรัฐมนตรีและนโยบำย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ำยบริหำร 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยก ำหนด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้ก ำหนด
มำตรกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรควบคุมภำยในให้ผู้
ก ำกับดูแลทรำบ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มแีผนกำรปรับปรุงหรือบริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรควบคุมภำยในให้ผู้

ก ำกับดูแลทรำบ 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดให้มีมำตรกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรควบคุม
ภำยในให้ผู้ก ำกับดูแลทรำบ 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 

 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ศึกษำระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง   
 ๒)  ออกมำตรกำรก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
ตำมแผนกำรควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแลทรำบ 
 ๓)  รำยงำนผลผู้ก ำกับดูแลทรำบ 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุงหรือบริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรควบคุมภำยในให้ผู้
ก ำกับดูแลทรำบ 
 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๕๓ 

 

ล ำดับที่  ๓๕ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของ  อบต.นำคู่ 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  มีนโยบำยในกำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  โดยกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในองค์กร  ประชำชน  หน่วยงำนอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  ให้มีวิสัยทัศน์ทันสมัยอยู่เสมอ  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนทักษะ  ควำมช ำนำญใน
กำรพัฒนำ  ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลำกรทุกระดับให้ไปในทิศทำงเดียวกัน  โดยจัดให้มีกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมและศึกษำดูงำนนอกสถำนที่  เพ่ือบุคคลนั้นๆ  จะสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มที่  มุ่งไปสู่ควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยขององค์กร  และเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 เพ่ือพัฒนำควำมรู้และเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง  ให้ทันสมัยกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงและน ำมำบูรณำ
กำรกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มำตรำ  ๑๖  (๘)  (๑๑)  และ  (๑๖)  และ  
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
มำตรำ  ๖๗  (๕),  (๖)  และ  ๖๘  (๗)  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้จัดท ำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
บริหำรงำนของ  อบต.นำคู่ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงให้บุคลำกรมีควำมรู้ทีท่ันสมัยกับสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและน ำมำบูรณำกำรกำร
บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท ำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของ  อบต.นำคู่ 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมเพ่ือมอบหมำยงำนและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 ๒)  จัดอบรมและศึกษำดูงำน 
 ๓)  รำยงำนติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณละ  ๕๐๐,๐๐๐  บำท 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  อบต.นำคู่ 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 มีกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของ  อบต.นำคู่ 
 
  



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๕๔ 

 

ล ำดับที่  ๓๖ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ  ส.อบต.ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยก ำหนด 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 กลจักรส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรปกครองท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ  ตลอดจนมีกำรบริหำรที่มี
ประสิทธิภำพ  คือ  ผู้บริหำร  ข้ำรำชกำรประจ ำ  สมำชิกสภำท้องถิ่น  และประชำชน  ที่ผ่ำนมำกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  มุ่งเน้นที่กำรพัฒนำเฉพำะผู้บริหำรและข้ำรำชกำรเป็นส ำคัญ  แต่ในส่วน
สมำชิกสภำท้องถิ่นมักจะถูกละเลยและไม่ให้ควำมส ำคัญมำกนัก  ทั้งท่ีเป็นกลจักรที่มีควำมส ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน  
เหตุที่กล่ำวว่ำฝ่ำยสภำท้องถิ่นมีควำมส ำคัญ  เพรำะสภำเป็นหน้ำที่ในด้ำนนิติบัญญัติ  กำรควบคุมกำรบริหำร  และ
กำรติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้  อีกท้ังฝ่ำยสภำยังมี
บทบำทในเชิงควำมสัมพันธ์กับประชำชน  โดยเป็นผู้ที่จะสะท้อนปัญหำควำมต้องกำรและควำมคิดเห็นของประชำชน
ในพ้ืนที่  รวมถึงเป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงประชำชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยก ำหนด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ  ส.อบต.ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยก ำหนด 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดให้มกีิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ  ส.อบต.ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม
กฎหมำยก ำหนด 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ  ส.อบต.ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ก ำหนด 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่ 
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ประชุมวำงแผนด ำเนินกำร 
 ๒)  ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ๓)  จัดอบรมและศึกษำดูงำนและรำยงำนติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  อบต.นำคู่ 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ส.อบต. ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ก ำหนด 



  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ๕๕ 

 

ล ำดับที่  ๓๗ 
๑.  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ  ก ำกับ  ดูแลกำร
บริหำรงบประมำณของ  อบต.นำคู่ 
 

๒.  หลักกำรและเหตุผล  /ที่มำของโครงกำร 
 กำรปกครองท้องถิ่นใช้หลักกำรปกครองตนเอง  แต่ในทำงปฏิบัติก็เป็นไปได้ยำกที่ประชำชนทุกคนจะท ำ
หน้ำที่บริหำรท้องถิ่นด้วยตนเอง  โดยปกติแล้วรูปแบบที่พบเห็นโดยทั่วไปคือ  มีกำรเลือกตัวแทนหรือผู้แทนเข้ำไปท ำ
หน้ำที่  เช่น  ฝ่ำยบริหำร  และฝ่ำยนิติบัญญัติ  เป็นต้น  แต่ละฝ่ำยจะมีอ ำนำจและหน้ำที่รวมทั้งกระบวนกำรในกำร
ควบคุมท้ังจำกส่วนกลำง  จำกภำยในองค์กรเดียวกัน  และจำกภำคสังคมหรือประชำชนทั่วไป  ซึ่งกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวมีทั้งที่ตรำไว้เป็นข้อบัญญัติหรือตัวบทกฎหมำยที่ต้องปฏิบัติหรือด ำเนินกำร  โดยกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ในกำรสร้ำงกระบวนกำรตรวจสอบและถ่วงดุล  ซึ่งกันและกันระหว่ำงอ ำนำจฝ่ำยต่ำงๆ  เพรำะถ้ำปล่อยให้อ ำนำจอยู่
ในมือของบุคคลคนเดียวหรือสถำบันเดียวอำจน ำไปสู่กำรปกครองที่ฉ้อฉลหรือกระท ำทุกอย่ำงเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน
และพรรคพวก  กำรบริหำรบ้ำนเมืองทั้งในระดับชำติและท้องถิ่นจึงปรำกฏบทบำทกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
แสดงออกถึงปัญหำ  ควำมต้องกำร  กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจ  และกำรท ำหน้ำที่ของผู้มีอ ำนำจรัฐ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอดคล้องกับระเบียบกฎหมำยก ำหนด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู่  จึงได้ออก
มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ  ก ำกับ  ดูแลกำรบริหำรงบประมำณของ  อบต.นำคู่ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ  ก ำกับ  ดูแลกำรบริหำรงบประมำณของ  อบต.นำคู่ 
 

๔.  เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดให้มีกำรออกมำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ  ก ำกับ  ดูแลกำรบริหำร
งบประมำณของ  อบต.นำคู่ 
 

๕.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำคู ่
 

๖.  วธิีด ำเนินกำร 
 ๑)  ศึกษำระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒)  ออกมำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ  ก ำกับ  ดูแลกำรบริหำรงบประมำณของ  
อบต.นำคู่ 
 ๓)  ติดตำมและประเมินผล 
 

๗.  ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่เบิกจ่ำยงบประมำณ   
 

๙.  ผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัด  อบต.นำคู่ 
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ออกมำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ  ก ำกับ  ดูแลกำรบริหำรงบประมำณของ  
อบต.นำคู่ 


