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ค าน า 
  

    ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ 
คุณธรรมและความโปร่งใสส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เปูาหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน 
   ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการใน 5 ป ี
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจ านวน 33 โครงการ ดังนี้ 
  มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน 8 โครงการ 
  มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 15 โครงการ 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน 4 โครงการ 
  มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 6 โครงการ 
   ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
     

   ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลต่อการยกระดับผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อันจะน าไปสู่เปูาหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ก าหนดไว้ว่า 
“ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” จึงได้แสดงเจตจ านงด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนส่วนต าบลนางบวชต่อไป 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช (พ.ศ. 2556 - 2570) 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
 

  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุ ประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ 
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
  

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่
ท าให้เกิดการทุจริต 
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
  4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)           หนา้ 1 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

 
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต 
1 การออกใบอนุญาต หนังสือรับรอง การเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการ

พิจารณาอนุญาต อนุมัติ เพ่ือออกใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรอง ที่หลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน 

2 การเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น การใช้อ านาจหน้าที่ในการเสนอ/ก าหนดนโยบาย 
เพ่ือให้บรรจุโครงการที่เอ้ือประโยชน์ให้กิจการ ตนเอง/
หุ้นส่วน/พวกพ้อง 

3 การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานใน
องค์กร 

การใหต้ าแหน่งหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือ พวกพ้อง/
ญาติ หรือมีการเรียกรับเงินเพ่ือให้เข้ามาท างานใน
องค์กร 

4 การเลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน ความไม่ยุติธรรมและไม่โปร่งใสในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  

5 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง 

การให้ต าแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซง กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การให้ต าแหน่งหน้าที่ในการน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง/ญาติ 

7 การจดมิเตอร์น้ าประปาประจ าเดือน การยักยอกจัดเก็บค่าน้ าประปา 

8 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน การเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่ 
เพ่ือเอ้ืออ านวย/ลัดคิวในการรับบริการสาธารณะต่างๆ 
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ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)  
ตารางที่ 1 : ระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)  
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
1 การเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการ

พิจารณาอนุญาต อนุมัติ เพ่ือออกใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรอง ที่หลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน 

  

2 การใช้อ านาจหน้าที่ในการเสนอ/ก าหนดนโยบาย เพ่ือให้
บรรจุโครงการที่เอ้ือประโยชน์ให้กิจการ ตนเอง/หุ้นส่วน/
พวกพ้อง 

  

3 การให้ต าแหน่งหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือ พวกพ้อง/
ญาติ หรือมีการเรียกรับเงินเพ่ือให้เข้ามาท างานในองค์กร 

  

4 ความไม่ยุติธรรมและไม่โปร่งใสในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  

  

5 การให้ต าแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซง กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  

6 การให้ต าแหน่งหน้าที่ในการน าทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง/ญาติ 

  

7 การยักยอกจัดเก็บค่าน้ าประปา   
8 การเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่ 

เพ่ือเอ้ืออ านวย/ลัดคิวในการรับบริการสาธารณะต่างๆ 
  

 

ค าอธิบาย : รายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น 
(อธิบายให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด)  
  - ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง มีประวัติอยู่แล้วให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Known Factor  
  - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาส 
เกิดให้ใส่เครื่องหมายในช่อง Unknown Factor 
 

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดเกณ์์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
   ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานต้องก าหนดเกณฑ์ส าหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของกระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และ 
ด้านผลกระทบ ซ่ึงการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย มีรายละเอียดดังนี้  
  - โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ใน
รูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ  
  - ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดย สามารถ
แบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน 
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1. เกณ์์โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)  
 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

5 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี 

4 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี 

3 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี 

2 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 

1 โอกาสเกิดการกระท าทุจริต 1 ครั้งต่อปี 

 
ตารางที่ 2 : โอกาสความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)  
 

ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 4 5 

1 การเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ เพ่ือออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง ที่หลักฐานเอกสารไม่ถูกต้อง
และครบถ้วน 

  /   

2 การใช้อ านาจหน้าที่ในการเสนอ/ก าหนดนโยบาย เพ่ือให้บรรจุโครงการที่
เอ้ือประโยชน์ให้กิจการ ตนเอง/หุ้นส่วน/พวกพ้อง 

 /    

3 การให้ต าแหน่งหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือ พวกพ้อง/ญาติ หรือมีการ
เรียกรับเงินเพื่อให้เข้ามาท างานในองค์กร 

 /    

4 ความไม่ยุติธรรมและไม่โปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  /     

5 การให้ต าแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไม่
เป็นธรรม และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 /    

6 การให้ต าแหน่งหน้าที่ในการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตน พวกพ้อง/ญาติ 

 /    

7 การยักยอกจัดเก็บค่าน้ าประปา   /   

8 การเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือเอ้ืออ านวย/ลัดคิวใน
การรับบริการสาธารณะต่างๆ 

/     

 
ค าอธิบาย : ให้น าข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์แสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต 
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2. เกณ์์ผลกระทบ (Impact)  
    2.1 เกณ์์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 ความเสียหายตั้งแต่ 400,001 บาท ถึง 500,000 บาท 

4 ความเสียหายตั้งแต่ 300,001 บาท ถึง 400,000 บาท 

3 ความเสียหายตั้งแต่ 200,001 บาท ถึง 300,000 บาท 

2 ความเสียหายตั้งแต่ 100,001 บาท ถึง 200,000 บาท 

1 ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า 
 

ตารางท่ี 3 : ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ทางการเงิน 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ทางการเงิน 

1 2 3 4 5 

การเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ เพ่ือออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง ที่หลักฐานเอกสารไม่ถูกต้อง
และครบถ้วน 

/     

การใช้อ านาจหน้าที่ในการเสนอ/ก าหนดนโยบาย เพ่ือให้บรรจุโครงการที่เอ้ือ
ประโยชน์ให้กิจการ ตนเอง/หุ้นส่วน/พวกพ้อง 

   /  

การให้ต าแหน่งหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือ พวกพ้อง/ญาติ หรือมีการเรียก
รับเงินเพื่อให้เข้ามาท างานในองค์กร 

 /    

ความไม่ยุติธรรมและไม่โปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  /     

การให้ต าแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไม่เป็น
ธรรม และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   /  

การให้ต าแหน่งหน้าที่ในการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน พวกพ้อง/ญาติ 

/     

การยักยอกจัดเก็บค่าน้ าประปา  /    

การเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ต าแหน่งหน้าที ่เพ่ือเอ้ืออ านวย/ลัดคิวในการ
รับบริการสาธารณะต่างๆ 

/     
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2.2 เกณ์์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม 

4 ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว 

3 อย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ 

2 หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 

1 ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
 

ตารางที่ 4 : ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน  
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน 

1 2 3 4 5 

การเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ เพ่ือออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง ที่หลักฐานเอกสารไม่ถูกต้อง
และครบถ้วน 

/     

การใช้อ านาจหน้าที่ในการเสนอ/ก าหนดนโยบาย เพ่ือให้บรรจุโครงการ 
ที่เอ้ือประโยชน์ให้กิจการ ตนเอง/หุ้นส่วน/พวกพ้อง 

/     

การให้ต าแหน่งหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือ พวกพ้อง/ญาติ หรือมีการเรียก
รับเงินเพื่อให้เข้ามาท างานในองค์กร 

/     

ความไม่ยุติธรรมและไม่โปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  /     

การให้ต าแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
อย่างไม่เป็นธรรม และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

/     

การให้ต าแหน่งหน้าที่ในการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนตน พวกพ้อง/ญาติ 

/     

การยักยอกจัดเก็บค่าน้ าประปา /     

การเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือเอ้ืออ านวย/ลัดคิว 
ในการรับบริการสาธารณะต่างๆ 

/     
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3. เกณ์์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)  
 

Risk Score 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

(Likelihood) 
ผลกระทบ (Impact) 

1 2 3 4 5 
5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 
4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
3 ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก สูงมาก 
2 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
1 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง 

 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต        

       หมายถงึ ความเสี่ยงระดับต่ า 
     

       หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
       

         หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง  
       

       หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก 
 
 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
  เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการ 
ทุจริตการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต
ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการด าเนินงานของกระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมิน
ให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือ
โครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความ
บกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น  
  การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ าสูง มีประวัติอยู่แล้ว 
(Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด 
(Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
เพ่ิมเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward-looking information) โดยไม่ค านึงว่าหน่วยงานมี 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด 
(Worst Case) หลักการที่ส าคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจ ากัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน 
พาหนะ ระบบเทคโนโลยีไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตส านึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การ 
ด าเนินงานอาจไม่บรรลุเปูาหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะท าให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การทุจริต 
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สถานะสีเขียว 

สถานะสีเหลือง 

สถานะสีส้ม 

สถานะสีแดง 
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  การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการด าเนินงานพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ 
โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 
เพ่ือน ามาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลางหรือต่ า ตามตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 : การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงทจุริต 

(โอกาส) 
Likelihood 

(ผลกระทบ) 
Impact 

ระดับความรุนแรง 
ของความเสี่ยง 

การทุจริต 
การออกใบอนุญาต 
หนังสือรับรอง 

การเรยีกรับผลประโยชน์หรือใช้ต าแหน่ง
หน้าท่ีในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ  
เพื่อออกใบอนุญาตหรือหนังสือรบัรอง  
ที่หลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน 

3 1 ต่ า 

การเสนอโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

การใช้อ านาจหน้าท่ีในการเสนอ/ก าหนด
นโยบาย เพื่อให้บรรจุโครงการที่เอื้อ
ประโยชน์ให้กิจการ ตนเอง/หุ้นส่วน/ 
พวกพ้อง 

2 4 สูง 

การสรรหาบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานใน
องค์กร 

การให้ต าแหน่งหน้าท่ีในการให้การ
ช่วยเหลือ พวกพ้อง/ญาติ หรือมีการเรยีก
รับเงินเพื่อให้เข้ามาท างานในองคก์ร 

2 2 ต่ า 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ค่าจ้างและค่าตอบแทน 

ความไมยุ่ติธรรมและไม่โปร่งใสในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

1 1 ต่ า 

การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ ครุภณัฑ์
และสิ่งก่อสร้าง 

การให้ต าแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซง 
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างอย่างไมเ่ป็นธรรม 
และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2 4 สูง 

การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

การให้ต าแหน่งหน้าท่ีในการน าทรพัย์สิน
ของทางราชการไปใช้ประโยชนส์่วนตน 
พวกพ้อง/ญาต ิ

2 1 ต่ า 

การจดมเิตอร์
น้ าประปาประจ าเดือน 

การยักยอกจัดเก็บค่าน้ าประปา 3 2 ปานกลาง 

การให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน 

การเรยีกรับผลประโยชน์หรือใช้ต าแหน่ง
หน้าท่ีเพื่อเอ้ืออ านวย/ลดัคิวในการรับ
บริการสาธารณะต่างๆ 

2 1 ต่ า 

 
ขั้นตอนที่ 4 การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
  มาตรการ หมายถึง วิธีการที่จะท าให้ได้รับผลส าเร็จ (วิธีปูองกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพ่ือไม่ให้เกิดสิ่งที่
ไม่พึงปรารถนา แล้วน ามาจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือควบคุมหรือลดโอกาสเกิดการทุจริตโดย
ล าดับความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ส่วนล าดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในล าดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมี
หลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรท าการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
การทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย  
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  การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้น ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงาน 
หรือโครงการที่ท าการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาท าการประเมินว่ามี 
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพ่ือพิจารณาจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยง
ให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว 
 

ระดับ 
ค าอธิบาย 

การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ใน 
ระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี 
นัยส าคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ 
ควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 

  และควรต้องมีการติดตามเพ่ือประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้เพ่ือเป็นการยืนยันผลการปูองกันหรือแก้ไขปัญหาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจ
ต้องเพ่ิมเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ หากพบว่ารูปแบบการทุจริตหรือมีสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจร PDCA (Plan – Do – Check – Action) 
 
ตารางที่ 6 : การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน 
 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยง

การทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจบุัน 

ดี พอใช้ อ่อน 
1 การเรียกรับผลประโยชน์หรือใชต้ าแหน่งหน้าที่ในการพิจารณา

อนุญาต อนุมัติ เพือ่ออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง 
ที่หลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน 

/   

2 การใช้อ านาจหน้าที่ในการเสนอ/ก าหนดนโยบาย เพื่อให้บรรจุ
โครงการที่เอ้ือประโยชน์ให้กิจการ ตนเอง/หุ้นส่วน/พวกพ้อง 

/   

3 การให้ต าแหน่งหน้าที่ในการให้การช่วยเหลือ พวกพ้อง/ญาติ 
หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้เข้ามาท างานในองค์กร 

/   

4 ความไม่ยุติธรรมและไม่โปร่งใสในการประเมินผลการปฏบิัติ
ราชการ  

/   

5 การให้ต าแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซง กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างไม่เปน็ธรรม และไมเ่ป็นไปตามระเบยีบที่เก่ียวข้อง 

/   

6 การให้ต าแหน่งหน้าที่ในการน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ประโยชน์สว่นตน พวกพ้อง/ญาติ 

/   

7 การยักยอกจัดเก็บค่าน้ าประปา /   
8 การเรียกรับผลประโยชน์หรือใชต้ าแหน่งหน้าที่ 

เพื่อเอ้ืออ านวย/ลัดคิวในการรับบริการสาธารณะตา่งๆ 
/   
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ตารางที่ 7 : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต 

1 การออกใบอนุญาต หนังสือรับรอง 
   1) การเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ เพ่ือออก
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง ที่หลักฐาน
เอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน 

 
1. มาตรการ No Gift Policy  
2. มาตรการเผยแพร่ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ให้ประชาชนรับทราบ  
3. มาตรการก าหนดช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เมื่อพบเห็นการทุจริต  
4. การก าหนดมาตรการปูองการการรับสินบน  
5. กิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วน 
ต าบล พนักงานจ้าง ให้มีความใสสะอาดปราศจาก 
พฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต 

2 การเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   1) การใช้อ านาจหน้าที่ในการเสนอ/ก าหนด
นโยบาย เพ่ือให้บรรจุโครงการที่เอ้ือประโยชน์
ให้กิจการ ตนเอง/หุ้นส่วน/พวกพ้อง 

 
1. มาตรการแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อ 
สาธารณชน  
2. มาตรการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
บริหารราชการ  
4. การเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการให้ประชาชน 
รับทราบ  
5. การส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหาร 
ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนต าบล 

3 การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานใน
องค์กร 
   1) การใหต้ าแหน่งหน้าที่ในการให้การ
ช่วยเหลือ พวกพ้อง/ญาติ หรือมีการเรียกรับ
เงินเพ่ือให้เข้ามาท างานในองค์กร 

 
 
1. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 
2. มาตรการก าหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 
และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  
3. มาตรการเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
งานบริหารทรัพยากรบุคคลต่อสาธารณชน  
4. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ 
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่ก าหนดให้ 
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
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ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต 

4 การเลื่อนข้ันเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน 
   1) ความไม่ยุติธรรมและไม่โปร่งใสในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
1. ก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม  
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นเงินเดือน  
3. การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
4. เผยแพร่เกณฑ์การประเมินบุคลากรและผลการ 
ประเมินการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทราบ 

5 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 
   1) การใหต้ าแหน่งหน้าที่เข้าไปแทรกแซง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไม่เป็นธรรม 
และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
 
1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ 
หน่วยงานให้สาธารณชนทราบ  
2. มาตรการปูองกันในการเอื้อประโยชน์ / 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ  
4. การวางระบบการตรวจสอบภายในและควบคุม 
ภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

6 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
   1) การให้ต าแหน่งหน้าที่ในการน าทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน  
พวกพ้อง/ญาติ 

 
1. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
2. มาตรการปูองกันในการเอื้อประโยชน์ / 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

7 การจดมิเตอร์น้ าประปาประจ าเดือน 
   1) การยักยอกจัดเก็บค่าน้ าประปา 

 
- กิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้มีความ
ใสสะอาดปราศจากพฤติการณ์ท่ีส่อไปในทางทุจริต 

8 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
   1) การเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ต าแหน่ง
หน้าที่เพ่ือเอ้ืออ านวย/ลัดคิวในการรับบริการ
สาธารณะต่างๆ 

1. มาตรการ No Gift Policy  
2. มาตรการสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มี 
จิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
3. กิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วน 
ต าบล พนักงานจ้าง ให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต  
4. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ 
คุณภาพการให้บริการ  
5. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใน 
การให้บริการสาธารณะ 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)        หน้า 11 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

 
2. หลักการและเหตุผล  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จะเป็น
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาประเทศ
ให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่าในปี 
พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 
ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการ
ประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) 
ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/
หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป   

   องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยัง
ต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต น าเงิน
งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมี
ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ควบคู่ไปกับการปูองกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติให้
มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช (พ.ศ. 2566 - 
2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเปูาหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศ
ไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/
หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชต่อสาธารณชน  

  2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชที่ม ี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 6) คดีทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมลดลงร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2570 
 7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2570 
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5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชได้แสดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  
2) องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความ

ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ  

3) องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชที่มี

ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจ านวน 33 โครงการ ดังนี้ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1. การสร้างวัฒนธรรม 
สุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ งข้ าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝุ า ยสภาท้ อ งถิ่ น  และฝุ า ย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1) โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล
นางบวช” 
4) โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

200,000 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 

200,000 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 

200,000 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 

200,000 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 

200,000 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
 

 
- 

 

1.2 การเสริมสร้างจิตส านึก
แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ป ร ะ ชา ช นทุ ก ภ า คส่ ว น ใ น
ท้องถิ่น 

5) โครงการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

- 
 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)                     หน้า 15 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1. การสร้างวัฒนธรรม 
สุจริต 

1.2 การเสริมสร้างจิตส านึก
แ ล ะ ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ป ร ะ ชา ช นทุ ก ภ า คส่ ว น ใ น
ท้องถิ่น 

6) โครงการยกย่องผู้สูงอายุต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
7) โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 

5,000 

- 
 
 

5,000 

- 
 
 

5,000 

- 
 
 

5,000 

- 
 
 

5,000 

 

1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ เด็ กและ
เยาวชน 

8) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000  

 รวม จ านวน 8 โครงการ 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000  
2. การบริหารราชการ
ด้วยความโปร่งใส 

2 . 1  ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

9) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับ
ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

- - - - -  

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

10) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
11) มาตรการ NO Gift Policy 
12) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
13) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
14) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
15) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 

 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)                      หน้า 16 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

2. การบริหารราชการ
ด้วยความโปร่งใส 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

16) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
17) โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวช 
18) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

- 
 

15,000 
 
 
- 

- 
 

15,000 
 
 
- 

- 
 

15,000 
 
 
- 

- 
 

15,000 
 
 
- 

- 
 

15,000 
 
 
- 

 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจ
ในการปฏิบัติงาน 

19) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช” 
20) โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางบวช 
21) โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน 
22) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวช 
23) มาตรการกระจายอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวช 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 รวม จ านวน 15 โครงการ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  
3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

24) โครงการจัดเวทีประชาคม 
25) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนางบวช 

5,000 
5,000 

5,000 
5,000 

5,000 
5,000 

5,000 
5,000 

5,000 
5,000 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น    
การรับและตอบสนองเรื่อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 

26) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

- - - - -  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 

หมายเหตุ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้ านการ
ทุจริต 

27) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

- - 
 

- - -  

 รวม จ านวน 4 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

4. การยกระดับกลไกการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4 . 1  ก า ร จั ด ว า ง ร ะ บ บ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

28) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 
29) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
30) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

31) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

4.3 มาตรการจัดการเรื่อ ง
ร้องเรียนการทุจริต 

32) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือ 
รับแจ้ ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
33) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวช 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน 6 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  
 รวมทั้งสิ้น จ านวน 33 โครงการ 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ ามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ 
ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่ อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นกระท าผิดกฎหมายระเบียบต่างๆ  ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท า
ให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
  ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
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5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
 2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมการด าเนินโครงการ 
 3) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 4) จัดท าเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 6) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงิน 200,000.- บาท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ท าแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ล าดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือให้
การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร  
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เป็นต้น  
 4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 5) รายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางบวช 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส) 
 2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ส ารวจ
โดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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ล าดับที่ 3 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่องค์การส่วนต าบลนางบวชได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ น ร 1013.7/ว 11     
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวชจึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางบวช” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามล าดับ 
 5) เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
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5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กร
และสาธารณชน 
 3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 4) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 5) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด) 
 6) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
  2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวช ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 4 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชจึงได้ด าเนินโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวช 
 3) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
 2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท าร่าง
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินการเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
 6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสาธารณะชนให้รับทราบ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  1) พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
ร้อยละ 80 ของจ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
  2) มีคู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ชุด  
  3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 5 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางบวช 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนางบวช เป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง โดยเฉพาะ
ด้านการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และ
เป็นธรรม ในขณะเดียว กันก็สามารถตรวจสอบความต้องการและรับรู้สภาพปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้อย่างทันที ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ได้เล็งเห็นความส าคัญของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปกครอง เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงาน มีระเบียบวินัย 
เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง 
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ประกอบกับมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 
 1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  5. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 8. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
   เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
จึงได้จัดท าโครงการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นางบวช 
 

3. วัตถุประสงค์    
  1. เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
  2. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  

  3. เพ่ือเป็นการตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างดีเด่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

  4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
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4. เป้าหมาย 
   พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 

5. วิธีการด าเนินการ   
 1. ขออนุมัติจัดท าโครงการ 

  2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทราบ 
  3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ในการประชุมพนักงานส่วนต าบลประจ าเดือนตุลาคมของทุกปี 
  4. การคัดเลือกฯ ในการประชุมพนักงานส่วนต าบลประจ าเดือนตุลาคมในปีถัดไป ให้พนักงานทุกคน 
พิจารณาคัดเลือก โดยแจกบัตรคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่น และให้พนักงานทุก
คนกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมท้ายชื่อบุคคลที่ต้องการเลือกในบัตร พร้อมพับปิดผนึกให้เรียบร้อย 
 5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่น     
เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ  
  6. มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  
 7. รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
   1. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
  2. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  

  3. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีความ
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างดีเด่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 4. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ได้ส่งเสริม 
และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
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ล าดับที่ 6 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องผู้สูงอายุต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

2. หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562 ส่วนที่ ๓ อ าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายในบังคับแห่งกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และ (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น เพ่ือเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้กับประชาชนรุ่นหลัง รวมทั้งเป็นขวัญก าลังใจ
ผู้สูงอายุที่มุ่งม่ัน ตั้งใจ ร่วมในการกระท าความด ีมีจิตสาธารณะ มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้มีความน่าอยู่
และร่วมพัฒนาชุมชนสืบต่อไป 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ได้เล็งเห็นความส าคัญของการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช จึงได้จัดท าโครงการยกย่อง
ผู้สูงอายุต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกย่องผู้สูงอายุต้นแบบ ที่มีความประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้มีขวัญก าลังใจในการบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน สังคม และประเทศชาติ 
 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนได้กระท าความดี มีจิตสาธารณะ และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
และประเทศชาติมากยิ่งขึ้น 
  3. เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับประชาชนทั่วไป  
 

4. เป้าหมาย 
  ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช จ านวน 6 หมู่บ้าน 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1. ขออนุมัติจัดท าโครงการ 

  2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทราบ 
  3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สูงอายุต้นแบบ 
 4. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุ เพ่ือรับใบประกาศเกียรติคุณ  
  5. มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  
 6. รายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้สู งอายุที่ ได้รับการคัดเลือกที่มีความประพฤติปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน 

ภูมิปัญญาท้องถิน่ มีขวัญก าลังใจในการบ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนได้กระท าความดี มีจิตสาธารณะ และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

และประเทศชาติมากยิ่งขึ้น 
  3. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับประชาชนทั่วไป 
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ล าดับที่ 7 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัย
ร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษ
ผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชจึงได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
 2) เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน  
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
 4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเปูาหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
 5) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการท่ีก าหนด 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงิน 10,000.- บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง 
 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 8 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยม
ในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด  

 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
 3) เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 3) ด าเนินการตามโครงการ 
 4) สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
 5) รายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงิน 3,000.- บาท 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) เด็กและเยาวชนขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชได้รับการฝึกอบรม 
 2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล/แบบทดสอบ)  
 ผลลัพธ์ 
 1) เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่ นและการโกงทุก
รูปแบบ    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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ล าดับที่ 9 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

2. หลกัการและเหตุผล 
 อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการ
บริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชจะบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้น เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการ
ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ 
 2) เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนด  

  3) เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  

  4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

 2) ประชุมคณะท างานฯ  
2.1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลนางบวช ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆ และช่องทางที่หลากหลายใน  
5 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  
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2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน

ประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ E - Service  

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการ
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

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

  3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

  4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวชให้ผู้บริหารทราบ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

  1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืนๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

      1.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน    1.2 การบริหารงาน 
   1.3 การบริหารเงินงบประมาณ   1.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     1.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
  2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้   

 3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ก าหนด  

 4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

 
 ผลลัพธ์ 
  1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
  2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
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ล าดับที่ 10 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวชด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้ง
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้
มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส  
 

3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลัก

คุณธรรม มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

  2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเ พ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชสู่การรับรู้ของสาธารณชน  

  3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
 2) ประชาชน 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 2) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 3) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 4) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตฯ 
 5) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทางที่ก าหนด 
 6) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 7) จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ  
 8) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 9) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 10) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 11) รายงานผลการด าเนินการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 3) มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางบวช พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

 
ล าดับที่ 11 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของนักการเมือง
ให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการปูองปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชามี
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างใน
การบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน
การปูองกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ 
หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 2) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลนางบวชมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” 
 2) จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
 5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 
  2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชด าเนินการ 
ตามแนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 
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ล าดับที่ 12 

 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญในการสร้างความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
บริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อ านาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้อง
ผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่าง
เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือก ากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ของ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวชจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

  2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

  3) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น 

  4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นใน
องค์กร 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  
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5. วิธีด าเนินการ 
 1) ผู้บริหารก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
 2) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
 3) ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทาง/แผนงานในการด าเนินงาน 
 4) จัดท าแนวทาง/แผนงานการด าเนินงาน 
 5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการด าเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 6) ด าเนินการตามแนวทาง/แผนการด าเนินงาน 
 7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

  1) มีการก าหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
  2) มีแนวทาง/แผนการด าเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

  2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
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ล าดับที่ 13 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของหน่วยงาน โดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช” 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) 
  2.2) จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมี
รายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนด
แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
 3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  

  ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)  
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ล าดับที่ 14 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชจึงได้
จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3) เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาท างาน 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
 2) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอ านาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
 3) จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

 
 5) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
  - มาตรการปูองกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างาน
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ 
  - มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 
  - มาตรการปูองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน 
  - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
  ฯลฯ 
 6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 7) ด าเนินการตามมาตรการ 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชลดลง 
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ล าดับที ่15 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช จึงได้ด าเนิน
กิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการเสนอมา  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ส ารวจ
โดยแบบประเมิน) 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ล าดับที่ 16 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่ โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
 2) เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1) บุคลากรของหน่วยงาน 
 2) ประชาชน 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
กฎหมาย โดยก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
 2) จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ  
 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังขั้นตอนในการด าเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ 
 4) ด าเนินการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดท าระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืม
ทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 
 5) รายงานผลการด าเนินงาน 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย 
อย่างน้อย จ านวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการลดลง 
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ล าดับที่ 17 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
นางบวช  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผล
กระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนางบวช 
 3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1.1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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 2) จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบ
ที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร  
 3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  

  4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

 5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว 
เป็นต้น 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 

7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 เป็นเงิน 15,000.- บาท       
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
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ล าดับที่ 18 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชให้ความส าคัญกับการปูองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ปูองกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า “แผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)” 
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
  1) จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) ประชุมคณะท างานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
 3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทางที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท า
แผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E - PlanNACC)  
ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ  
 6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ 
 7) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E - PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
 8) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนางบวช พ.ศ. 2566 - 2570  
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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ล าดับที่ 19 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 
ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชกับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางบวช และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ  
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดย
ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณา
และเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

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

  1.5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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 2) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการก ากับ
ดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 7) รายงานผลการด าเนินงาน 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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ล าดับที่ 20 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจ านวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่ง
มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย  

  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ งาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้น 
และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าขึ้นส าหรับงานที่มี
ความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

  2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด 
กับใคร 

 3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เปูาหมายขององค์กร 
 4) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด ส าหรับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
 4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 5) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ 

  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
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ล าดับที่ 21 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมา- 
ภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรมและ
ความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อ านาจอ่ืนๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และ 
ผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะ
ได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดท าโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน

เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 

 3) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 2) จัดให้มีการประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 3) จัดท าประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ
และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น  
  - ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  - ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)        หน้า 60 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

 
 5) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น 
  - จัดท าปูายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 
  - จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการ
ประชาชน      
  - จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
 6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 
 7) รายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
 2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ท าการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 2) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนลดลง 
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ล าดับที่ 22 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง
ต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท า
การทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
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5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ จ านวน 4 ฉบับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 
 2) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 3) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง 
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ล าดับที่ 23 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกระจายอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความ
ยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3) เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 4) เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) ด าเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 2) เพ่ิมการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต  
 3) จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้  
 4) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รององค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย
ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
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 5) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้าย
ค าสั่ง  
 6) กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจให้ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

 7) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 8) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 9) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 10) รายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงาน,มอบอ านาจ,รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 ผลลัพธ์ 
 1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
 2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง 
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ล าดับที่ 24 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชด้วยการจัดท า
โครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
 

3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4) เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้น า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอ
ภาค และเท่าเทียมกัน 
 3) น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 4) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -  2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงิน 5,000.- บาท 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค  
และเท่าเทียมกัน   
 ผลลัพธ์  
 1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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ล าดับที ่25 

  

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางบวชจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช และร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
 3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
 4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
           1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้ 
 1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ านวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
บริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      - การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
      - การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
      - การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
 1.2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
 1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป 
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 1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
 1.7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

  2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัน
เวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570   
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
 ผลลัพธ์ 
 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
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ล าดับที ่26 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง
ทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดท ามาตรการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช        
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม
ผลและการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  
 2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาง
บวช เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน 
และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
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  3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
เป็นต้น 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
 4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
นางบวช ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการปูองกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก  
 7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข            
และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไมใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี
ช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ให้
สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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ล าดับที ่27 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการที่จะปูองกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ปูองกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชจึงได้จัดท ากิจกรรมบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  
  

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 
 2) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
นางบวช 
 

5. วิธีด าเนินงาน 
 1) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 2) ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน      
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

  เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
  ผลลัพธ์ 
  มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
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ล าดับที่ 28 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าของ
องค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝุายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และ
ดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
อีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช เป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานปูองกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 3) เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน และปูองกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
 1) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วย
รับตรวจ 
 3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
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 4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

  5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้ อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และปูองกันการทุจริต รวมทั้ง
เพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน  และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
 2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผลลัพธ์ 
 1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การปูองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 
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ล าดับที่ 29 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์    ใน
อดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4) เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
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5. วิธีด าเนินการ 

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

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

     (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  
      (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน : ปค.4) 
      (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 
      (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงาน
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 
 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 
 4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการปูองกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

  2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
  3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชลดลงร้อยละ 5 
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ล าดับที่ 30 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเปูาหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 
ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่า
เปูาหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป 
โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 
คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้
ก าหนดแผนปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เปูาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้น
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
นางบวชเพ่ือเป็นปูองกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
  2) เพ่ือปูองกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

 

4. กลุ่มเปา้หมาย 
 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชทุกหน่วยงาน (ส านัก/กอง) 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 2) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 3) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 4) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
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 5) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ช่องทางอ่ืนๆ  
 6) มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 8) รายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน 1 ชุด 
 2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
 3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชลดลง 
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ล าดับที่ 31 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และ
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
 2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ให้มีความพร้อมใน
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 2) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดท าก าหนดการ ประสานวิทยากร จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเปูาหมาย ฯลฯ  
 4) อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ 
 5) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 6) รายงานผลการด าเนินการ 
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ( พ.ศ. 2566 – 2570)        หน้า 81 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 เป็นเงิน 50,000.- บาท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
 2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
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ล าดับที่ 32 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนางบวช 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่
เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดการในกรณี 
ได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและปูองกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
 2) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน 
 4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
  (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
  (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
  (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 
  (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 11) รายงานผลการด าเนินการ 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน, จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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ล าดับที่ 33 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนางบวช 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆ  
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่
เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดให้
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร
และประชาชน 
 2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

5. วิธีด าเนินการ 
 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของ 
ผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) และจัดให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ 
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจาก
จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน, จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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