ก

คํานํา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานใน
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงเจตจํา นงสุจ ริต ของผู้บ ริห ารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการต่อต้านการทุจริตอย่า งเป็น
รูปธรรม อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทํางานของหน่วยงานมาก
ยิ่งขึ้น
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งได้พัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลัก ธรรมาภิบาล
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดทําแผน
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการใน 5 ปี
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจํานวน 23 โครงการ ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จํานวน 5 โครงการ
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จํานวน 7 โครงการ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จํานวน 5 โครงการ
มิติที่ 4 การยกระดับ กลไกการตรวจสอบการดํา เนิน งานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
จํานวน 6 โครงการ
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทย อันจะนําไปสู่เป้าหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่กําหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
สิงหาคม 2565
ข

สารบัญ
คํานํา
ส่วนที่ 1 บทนํา
1. การประเมินความเสีย่ งการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน
4. เป้าหมาย
5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณทีด่ าํ เนินการ
แยกตาม 4 มิติ
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ

หน้า
ก
1-4

5-9

10 - 132

ส่วนที่ 1
บทนํา
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร
ลําดับ
ขั้นตอน
ประเด็นความเสี่ยงการ
ที่
การดําเนินงาน
ทุจริต
การบริหารงานของ
1. ผู้บริหารดําเนินการตาม
1

2

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

นโยบายของตนเอง
แทรกแซงการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของ
ผู้ บ ริ ห า ร โ ด ย ไ ม่ มี
กฎระเบียบรองรับ
3. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
ปฏิ บั ติ ง าน เอางานส่ ว นตั ว
มาทํ า ที่ ทํ า งาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน

การบริหารงานบุคคล

การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย
โ อ น เ ลื่ อ น ตํ า แ ห น่ ง /
เ งิ น เ ดื อ น แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงาน ไม่เป็นธรรม
เอาแต่ พ วกพ้ อ ง หรื อมี ก าร
เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนตําแหน่ง

1

Risk
Score

มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ปานกลาง

1. โครงการส่ งเสริม การบริ ห ารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
นํ า ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทํา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
3. มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกั น กา รทุ จริ ต เพื่ อย กร ะดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส
4. โครงการพั ฒ นาความรู้ ด้ า น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรของ
หน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริ ย ธรรมของระบุ ชื่ อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานของหน่วยงาน
1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
แล ะ พั ฒน า ท รั พย า ก ร บุ ค ค ล แ ก่
สาธารณะ
2. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
4. มาตรการนําผลการประเมินความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร

ปานกลาง

ลําดับ
ที่
3

4

ขั้นตอน
การดําเนินงาน

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต

Risk
Score

มาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น
งบประมาณ การจัด ซื้อ จั ด
จ้า ง การบริ หารพั สดุ และ
การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ย์ สิ น
ของทางราชการ

1 . ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น
งบประมาณ การจั ด ซื้ อ จั ด
จ้ า ง การจั ด หาพั ส ดุ ไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ

สูง

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจําปี
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจําปี
3. มาตรการป้ องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงาน
4. มาตรการป้ อ งกั น การใช้ จ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ม่ ส ม ค ว ร ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
1. มาตรการ NO Gift Policy
2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
3. โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
4. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน
“บริการเป็นเลิศ”
5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนผ่า นระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Service)
6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับ เรื่ อ งร้ องเรีย นเกี่ ยวกับ การทุจ ริ ต
ของหน่วยงาน

2. นํ า ทรั พ ย์ สิ น ของทาง ปานกลาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน
การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ/ 1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
สูง
บริการประชาชน
ตามลํา ดั บ อั น เนื่ อ งมาจาก
ความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว หรื อ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ ม หรื อ มี ก ารติ ด สิ น บน
เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู้ ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ป ก ติ เ พื่ อ แ ล ก กั บ ก า ร
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาติ
3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่ น ใช้ เ วลา
ให้บริการนานกว่าที่กําหนด
ไว้

2. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2

สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566
- 2570) ได้ กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ไว้ ว่ า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้ อ งมี ค ะแนนดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน และ
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็น
ว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือ
เป็นกลไกสําคัญในการพัฒ นาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
อย่า งแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้า วหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้อง
เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง จึงให้ความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและนําไปสู่การ
ปฏิ บั ติ ใ ห้มี ป ระสิท ธิ ภ าพ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลนาแส่ ง
(พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กําหนดไว้ว่า ในปี
พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ
1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน
(1) เพื่อแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งต่อสาธารณชน
(2) เพื่อสร้างวัฒ นธรรมสุจ ริต โดยการเสริมสร้างจิต สํา นึกและความตระหนักในการปฏิบัติห น้า ที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
(3) เพื่อให้การบริห ารราชการขององค์การบริหารส่วนตํา บลนาแส่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบ าล
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้
(4) เพื่อ ส่ง เสริม การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการป้อ งกั น ตรวจสอบและต่อ ต้า นการทุจ ริต ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
(5) เพื่ อ ยกระดั บ กลไกการตรวจสอบการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนาแส่ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต
4. เป้าหมาย
(1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งลดลง ร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2570
(2) องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งมีคะแนน ITA เพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85
คะแนนขึ้นไป) ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA 95 คะแนนขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2570 (กรณีที่ผ่านเกณฑ์ ITA
แล้ว)
ค่าเป้าหมาย
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
จํานวนคดีทุจริตลดลง ร้อยละ 40 ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
(คํานวณจากปี 2565)

คะแนน ITA

85 คะแนน

88 คะแนน

90 คะแนน

92 คะแนน

95 คะแนน

5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน
(1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งได้แสดงเจตจํานงสุจริตต่อสาธารณชน
(2) องค์ การบริห ารส่ ว นตํา บลนาแส่ง มีวั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต บุค ลากรในองค์ กรมีจิ ต สํา นึก และความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพื่อบังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ
(3) องค์การบริห ารส่ว นตํา บลนาแส่งมีการบริห ารราชการเป็น ไปตามหลักธรรมาภิบ าล เปิด เผย
โปร่งใส และตรวจสอบได้
(4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาแส่ง
(5) เพื่ อ ยกระดั บ กลไกการตรวจสอบการดํ า เนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนาแส่ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และลดการทุจริต
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(พ.ศ. 2566 – 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมจํานวน 23 โครงการ ดังนี้
มิติ
1. การสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

1.1 การเสริ ม สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก
และความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ราชการการเมื อ งฝ่ า ย
บริ ห าร ข้ า ราชการการเมื อ ง
ฝ่ า ยสภาท้ อ งถิ่ น และฝ่ า ย
ประจํ า ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่

1) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง อบต.
นาแส่ง
2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของระบุชื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

1.2 การเสริมสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น

4) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1.3 การสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

5) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม

รวม

ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)
15,000

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)
15,000

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)
15,000

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)
15,000

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)
15,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

จํานวน 55,000บาท จํานวน 55,000บาท จํานวน 55,000บาท

จํานวน 5 โครงการ
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จํานวน 55,000บาท จํานวน 55,000บาท

หมาย
เหตุ

มิติ
2. การบริหาร
ราชการด้วยความ
โปร่งใส

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

6) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส

7) มาตรการ NO Gift Policy
8) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุชื่อ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
9) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
10) โครงการพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารประชาชนผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
11) มาตรการจัดทํา แผนปฏิบัติก ารป้อ งกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส

2.3 มาตรการลดการใช้ 12) โครงการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
รวม
จํานวน 7 โครงการ
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)
--

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จํานวน 0 บาท

จํานวน 0 บาท

จํานวน0บาท

จํานวน 0 บาท จํานวน 0 บาท

13) โครงการจัดเวทีประชาคม
14) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของระบุ
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-

-

-

-

-
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หมาย
เหตุ

มิติ

4. การยกระดับกลไก
การตรวจสอบการ
ดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ภารกิจตามมิติ

ปี 2566
งบประมาณ
(บาท)
-

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพือ่ ต่อต้านการ
ทุจริต
รวม
4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต

17) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต

จํานวน 5 โครงการ
18) โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
19) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
20) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของระบุชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต

รวมทั้งสิ้น

จํานวน 0 บาท
-

ปี 2567
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2568
งบประมาณ
(บาท)
-

จํานวน 0 บาท
-

จํานวน 0 บาท
-

ปี 2569
งบประมาณ
(บาท)
-

ปี 2570
งบประมาณ
(บาท)
-

จํานวน 0 บาท จํานวน 0 บาท
-

21) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
22) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
จํานวน 6 โครงการ
จํานวน 0 บาท
จํานวน 0 บาท จํานวน 0 บาท จํานวน 0 บาท จํานวน 0 บาท
จํานวน 55,000 บาท จํานวน 55,000 บาท จํานวน 55,000 บาท จํานวน 55,000 บาท จํานวน 55,000 บาท
จํานวน 23 โครงการ
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หมาย
เหตุ

ส่วนที่ 3
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
################################################################################

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต
################################################################################

1.1 การเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ และการ
ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม

ลําดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต
2. หลักการและเหตุผล
การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสู่การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององค์กร
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งจึงได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสํานึกให้
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นลําดับที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืน หยัด ในสิ่งที่ถูกต้อง มีค วามรู้ ความเข้า ใจในเรื่องพฤติก รรมที่แสดงให้เ ห็ น ถึงการมีคุณธรรม
จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสํานึก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสู่การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน จึงได้กําหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแส่ง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
2) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รสุ จ ริ ต ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานมี ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง จํานวน 40 คน
5. วิธีดําเนินการ
1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
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3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการอบรม
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์
5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการที่กําหนด
6) รายงานผลการดําเนินการ
7) เผยแพร่การดําเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ
15,000 บาท
8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและ
การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู/้ แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
บุ ค ลากรนํ า หลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมมาปรั บ ใช้ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต และการปฏิ บั ติ ง าน ก่ อ ให้ เ กิ ด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (สํารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)

ลําดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นต้องดําเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ผู้บ ริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
เพื่อให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริห าร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
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3) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 12 คน
5. วิธีดําเนินการ
1) จัดทําโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดําเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร
2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับบุคลากร
ผู้ บ ริ ห ารและสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย เช่ น เว็ บ ไซต์ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น
4) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
5) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีก ารเผยแพร่ป ระชาสั มพัน ธ์ค วามรู้ด้ า นกฎหมาย ระเบีย บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้องสํา หรั บ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราย
ไตรมาส)
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)
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ลําดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง”
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาแส่ง โดยกํา หนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทํา นอกจากนี้ สํา นักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดํา เนินการตามประมวล
จริย ธรรมข้า ราชการพลเรือนกรณีการเรี่ย ไร และกรณีการให้ห รือรับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่น ใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่
และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรนําแนวทางการ
ดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแส่งจึงได้จัดทํา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแส่ง ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ กํ า กั บ ความประพฤติ ข องข้ า ราชการให้ มี ค วามโปร่ ง ใส มี ม าตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2) เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริห ารส่วนตําบลนาแส่ง เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4) เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามลําดับ
5) เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 40 คน
5. วิธีดําเนินการ
1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ
2) กําหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสําหรับบุคคลในองค์กรและ
สาธารณชน
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3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด
4) ดําเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด
5) ดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน
ให้มีส่วนร่วมรับ รู้และร่ว มติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง
กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็น
ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่กําหนด)
6) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ
7) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มี
8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล)
ผลลัพธ์
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแส่ง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง (สํารวจโดยใช้แบบ
ประเมินติดตามผล
1.2 การเสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.2.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต

ลําดับที่ 4
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหาร
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ส่วนตําบลนาแส่ง ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง อย่าง
สม่ําเสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และ
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แก่ บุ ค คล หน่ ว ยงาน องค์ ก รดี เ ด่ น ผู้ ทํ า ความดี มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และผู้ ทํ า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ
เพื่อยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และ
จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาแส่ง
2) เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาแส่งมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2) ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีดําเนินการ
1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น
2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด
4) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
จํานวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแส่ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผลลัพธ์
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม
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ลําดับที่ 5
1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
1.3.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา
ในปัจจุบันนี้เด็กส่วนใหญ่ ขาดคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญ
ในการดํารงชีวิต ทําให้เป็นภาระต่อสังคม และอาจสร้างปัญหาให้แก่ประเทศชาติของเราได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง พนักงานและลูกจ้าง ในการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถดํารงตนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญ ญา) ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของไทย ให้เป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อไป
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง
จึงได้จัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประจําปี 2562 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
3.2 เพื่อให้นักเรียน มีวินัยทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น
3.3 เพื่อให้นักเรียน รู้และเข้าใจเรื่องของศีล สมาธิ ปัญญา และนําไปปฏิบัติในชีวติ ประจําวัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- นักเรียนโรงเรียนวัดนาแก้ว
- นักเรียนโรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย
รวมทั้งสิ้น

จํานวน 75 คน
จํานวน 13 คน
จํานวน 88 คน

5. พื้นที่ดําเนินการ
วัดนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตําบลนาแส่ง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
6. วิธีดําเนินการ
6.1 นําเสนอโครงการ
6.2 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทํางาน
6.3 ดําเนินการตามที่วางแผนไว้
6.4 ประเมินผลการดําเนินงาน
6.5 สรุปผลการดําเนินงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
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8. งบประมาณดําเนินการ
40,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง พนักงานและลูกจ้าง
10.2 นักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนา
แส่ง พนักงานและลูกจ้าง ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนํามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
10.3 นักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนา
แส่ง พนักงานและลูกจ้าง เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร
10.4 นักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนา
แส่ง พนักงานและลูกจ้าง เกิดจิตสํานึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
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#################################################################################

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส
#################################################################################

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลําดับที่ 6
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของงค์
การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารส่วนตําบลนาแส่งมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่การบริหารส่วน
ตําบลนาแส่งจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของการบริหารส่วนตําบลนาแส่งได้ จึงได้จัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการ
กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของการบริหารส่วนตําบลนาแส่งเพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่กําหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ย วข้องกับการปฏิบัติราชการที่เ ป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่ว นร่ว มของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของการบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดไว้ เช่น
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง ฯลฯ
2) เพื่อกํา กับ ติด ตามการเผยแพร่ข้อมูล ข่า วสารของหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้องให้เ ป็น ไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนด
3) เพื่อกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
4) เพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
4. กลุ่มเป้าหมาย
สํานัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีดําเนินการ
1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2) ประชุมคณะทํางานฯ
2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
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สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และ
ช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้
2.1.1) ข้อมูล พื้น ฐาน ได้แก่ โครงสร้า งการแบ่งส่ว นราชการของหน่ว ยงาน ข้อมู ล
ผู้บริหาร อํานาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดําเนินงาน รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานประจําปีรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ E – Service
2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รายงาน
การกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ ให้บริการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน
3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแส่งให้ผู้บริหารทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ระบุงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
9.ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้
- ข้อมูลพื้นฐาน
- การบริหารงาน
- การบริหารเงินงบประมาณ
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- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การส่งเสริมความโปร่งใส
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดไว้
3) กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับที่กําหนด
4) กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ผลลัพธ์
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ)
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ลําดับที่ 7
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy
2. หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้กําหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ”
อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็น
ปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้กําหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีป ล่อยปละละเลยไม่ดํา เนิน การให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งเล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กระทําอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนําไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
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2) เพือ่ แสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแส่งมีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีดําเนินการ
1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”
2) จัดทําประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน
5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy
6) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ปี พ.ศ. 2566 – 2570
8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
3) ดําเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จํานวนร้อยละ 100 (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบ
สํารวจ)
ผลลัพธ์
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน
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ลําดับที่ 8
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญในการดําเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน โดยการจัดทํา “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีดําเนินการ
1) จัดตั้งคณะทํางานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
2) ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อดําเนินการ ดังนี้
2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
2.2) จัด ทํา มาตรการเพื่อขับ เคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดย
ต้องมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอื่นๆ
4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปร่งใส
5) ปฏิบัติตามมาตรการ
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ
7) รายงานผลการดําเนินการ
8) เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มี
8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)

ลําดับที่ 9
1. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กําหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
รวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้
กําหนดการดําเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ให้ความสําคัญกับการดําเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ดํ า เนิ น การที่ ขั ด กั น ระหว่ า งประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลกั บ ประโยชน์ ส่ ว นรวม จึ ง ได้ จั ด ทํ า “มาตรการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง”
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3) เพื่อป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง
4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5. วิธีดําเนินการ
1) จัดทํามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแส่ง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน
3) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน
4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5) ดําเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
6) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์
จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง

ลําดับที่ 10
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
2. หลักการและเหตุผล
การขับ เคลื่ อ นองค์ กรโดยการพั ฒ นาระบบงานบริ การ ให้ อ ยู่ ใ นรูป แบบระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(e-Service) ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง โดยทําให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความ
โปร่งใส และสามารถปรับตัวให้ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการ
บริการด้วย e-Service จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ผ่านการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นําไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบาย
และการให้บริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับได้ว่าเป็นส่วน
หนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
งานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นยํา และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งต้องเป็น
ระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทํางานของภาครัฐได้อีกด้วย ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตามภารกิจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทําให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความโปร่งใส
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จําเป็นต้องเดินทางมาติดต่อ
ด้วยตนเองอีก
2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีดําเนินการ
1) แต่งตั้งคณะทํางานในการจัดทําระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
2) กําหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
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3) จั ด ทํ า ระบบการให้ บ ริ ก ารประชาชนผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Service) โดยประชาชน
ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์
หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับ บริการ โดยผู้ขอรับ
บริการไม่จําเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น
- ระบบยื่นคําร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้
- ระบบยื่นคําร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอรับบริการถังขยะ
- ระบบยื่นชําระภาษีออนไลน์
- ระบบกรอกข้อมูลคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้นคนพิการที่มีช่องทางการ
แนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ
5) จัดทําคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
6) จัดทําข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน
7) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
8) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณที่ดําเนินการ
ไม่มี
8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลําดับที่ 11
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ
ป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดําเนินการจัดทํา
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลัก
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
4. กลุ่มเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีดําเนินการ
1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กําหนด รวมถึงรายงานการทํา
แผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E
– PlanNACC) ทางเว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น
4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
7) รายงานผลการดําเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก่
สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช.
http//www.nacc.go.th เป็นต้น
8) เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มี
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8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาแส่ง พ.ศ. 2566 - 2570
ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป)
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2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิด เผย ณ ที่ทํา การและในระบบเครือข่า ย
สารสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น

ลําดับที่ 12
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต
ดําเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กําหนด
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จํา เป็น รวมถึงขั้ น ตอนในการพิจ ารณาไว้อย่า งชัด เจน ทํา ให้เ กิด ความ
คลุ ม เครื อ ไม่ ชั ด เจน อั น เป็ น การสร้ า งภาระแก่ ป ระชาชนอย่ า งมากและเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม
อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน
จึงจําเป็นต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดทํา “คู่มือสําหรับประชาชน เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีคู่มือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 กําหนด
2) เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่
ให้บริการ
3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
4) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีดําเนินการ
1) แต่งตั้งคณะทํางานในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน
2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน
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3) จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น
คําขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น
4) ปิดประกาศคู่มือสําหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีคู่มือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผลลัพธ์
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)
2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง
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################################################################################

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
################################################################################

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ

ลําดับที่ 13
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
และเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
ด้วยการจัดทําโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดํา เนินกิจการตามอํา นาจหน้าที่ขององค์การบริห ารส่ว นตํา บลนาแส่ง โดยเฉพาะการดําเนิน กิจการที่จ ะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพื่อนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง
จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่าง
แท้จริง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
4) เพื่อนํามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม
6) เพื่ อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ ในการจั ดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชน/หมู่บ้าน/ตําบล ในพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีดําเนินการ
1) จัดทําคําสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดเวทีประชาคม
2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพื่อกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้นํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
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3) นําผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม ผ่านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
4) ติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มี
8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน
ผลลัพธ์
1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น

31

ลําดับที่ 14
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาแส่ง
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บลนาแส่ ง จะบริ ห ารงานให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ป ระชาชน จะต้ อ ง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง และร่วมดําเนินการโครงการ
รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการต่างๆ ของตน
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
4) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีดําเนินการ
1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ ดังนี้
1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจํานวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ในการบริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
- การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
- การมีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการ
1.2) จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน
1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป
1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน
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1.7) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาท้องถิ่น
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการต่างๆ
2) องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ผลลัพธ์
เกิดการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการดําเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
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3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงาน

ลําดับที่ 15
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมิน
มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูป ธรรม ซึ่ ง จะส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ม าตรฐานในการปฏิ บั ติ ร าชการ ลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแส่ง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัด การตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาแส่ง
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีดําเนินการ
1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล
2) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ
4) จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน
2 คน
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา
2 คน
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) หัวหน้าสํานักปลัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้
1) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนาแส่ ง ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี
4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งมอบหมาย
5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
9) เผยแพร่ ผ ลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น ให้ป ระชาชนทราบ ผ่ า นช่อ งทางที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
10) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลลัพธ์
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการ ตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น
3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลําดับที่ 16
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งเห็นความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้อง
ทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็น ข้อมูลในการนํามาพัฒ นา ปรับ ปรุงการดํา เนินงานบริการ
สาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้
จัด ทํา มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรีย นขึ้น เพื่อกํา กับ ติด ตามในการจัด การเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ให้
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล
และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม
4. กลุ่มเป้าหมาย
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีดําเนินการ
1) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
แส่ง เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก
3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
- กําหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาแส่ง
- กํ า กั บ ติ ด ตามให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ องจัด ให้ มีก ารประชาสัม พัน ธ์เ ผยแพร่ก ระบวนการ
ร้องเรียน และขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ
- กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ
- กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทําคู่มือหรือแนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะทํา การร้องเรีย น รายละเอีย ดขั้น ตอนหรือวิธีการในการจัด การต่อเรื่องร้องเรีย น ส่ว นงานที่รับ ผิด ชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น
- กําหนดให้มีเจ้าหน้าที/่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- กําหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
- จัดทําข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- จัดทําข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ ฯลฯ
4) จัด ทําคู่มือปฏิบัติงานเกี่ย วกับ การรับ เรื่องร้องเรีย น ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัด การต่อเรื่อง
ร้องเรีย นการทุจริต แนวทางดํา เนิน การต่อเรื่องร้องเรีย นที่เ กี่ย วข้องกับ การทุจ ริต และประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาแส่งให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน
6) จัดทําฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกําหนดกําหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก
7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการตามมาตรการ
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ
10) รายงานสรุป ผลการดํา เนิน การเรื่องร้องเรีย น พร้อมปัญ หา อุป สรรค และแนวทางแก้ ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
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6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มี
8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที/่ หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
4) มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง
5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่กําหนดไว้
ผลลัพธ์
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
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3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการ
ทุจริต

ลําดับที่ 17
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ค่านิย มและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจ จุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคสํา คัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสํานึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยัง
มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่
อยากเข้า ไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่ว นก็มักเกิด จากการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทํา
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน
รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน
2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีดําเนินการ
1) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการ
เว็บไซต์ของหน่วนงาน
2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ
ของหน่วยงาน
3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ
4) สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต
5) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
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7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มี ก ารเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ให้ ภ าคประชาชน ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง
2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น
ผลลัพธ์
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10
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################################################################################

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
################################################################################

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน

ลําดับที่ 18
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
2. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่ม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คําปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ กํ า หนด โดยผู้ บ ริ ห ารสามารถนํ า แผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โ ดยรวมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแส่ง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิ ช อบหรือ การทุ จ ริ ต และเป็ น การลดความเสี่ ย งที่ อาจเกิ ด ขึ้น จนทํ า ให้ ก ารดํ า เนิ น งานไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์
2) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอํานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร
3) เพื่อนําผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาส
ของความสําเร็จของงาน
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีการดําเนินการ
1) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
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2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความสํา คัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริห ารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติด ตามประเมิน ผลต่อผู้บ ริห ารเพื่อนํา ข้อมูล ไปใช้ ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต
รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสําเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่
2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผลลัพธ์
1) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ
2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน
3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5
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4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน

ลําดับที่ 19
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ในอดี ต ที่ ผ่ า นมาการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารควบคุ ม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ ที่ ท างราชการกํ า หนดไว้ ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด้ า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีป ระสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมิ น และการบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงานที่ กํ า หนดขึ้ น และพั ฒ นาให้ ร ะบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ
เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
2) เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4) เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
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5. วิธีดําเนินการ
1) แต่ง ตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่า ด้ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5
2) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย
(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)
(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4)
(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)
(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)
3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้ว ยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9
4) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทําการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข
ผลลัพธ์
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ
80 ในระดับมาก)
2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส
3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งลดลงร้อยละ 5
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4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลําดับที่ 20
1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2. หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI)
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นําผลการประเมิน ITA ไป
กําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน
90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กําหนดแผนป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิช อบ โดยกําหนดให้การปรับ
“ระบบ” เพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพื่อ
นําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่
มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็น หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งจึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแส่งเพื่อเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
4. กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งทุกหน่วยงาน (สํานักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน)
5. วิธีดําเนินการ
1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ
2) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที/่ การดําเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต
4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
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5) ดําเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และช่องทางอื่นๆ
6) มีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด
7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
8) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มี
8. ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที/่ การดําเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จํานวน 1 ชุด
2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต อย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง
3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ผลลัพธ์
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่งลดลง
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4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้

ลําดับที่ 21
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํา นาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบีย บ ประกาศ คํา สั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และทํ า ให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาของประชาชนหรื อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่ว นรวม และแนวทางการปฏิ บัติ สํา หรั บ เจ้ า หน้า ที่ข องรั ฐ เรื่ อ งการรับ ทรั พย์ สิน หรื อ ประโยชน์อื่ น ใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบลนาแส่ง ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง ให้มีความพร้อมใน
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีดําเนินการ
1) จัดทําโครงการ/แผนงาน
2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทํากําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
4) อบรมให้ความรู้ตามกําหนดการ
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5) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ
6) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม
ผลลัพธ์
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลําดับที่ 22
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดําเนินการจัดทํามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
2) เพื่อ ให้ก ารบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานเป็ น ไปตามหลัก ธรรมาภิ บ าลและป้ องกั น การทุ จ ริต ของ
หน่วยงาน
3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีดําเนินการ
1) กําหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกําหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
2) กําหนดกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียน
3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน
4) กําหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) กําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผูก้ ระทําผิดการทุจริต
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6) กําหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทําผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
8) จัดทําคู่มือ/แนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน
(2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ
(4) ระยะเวลาในการดําเนินการ
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน
9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม
10) จัดทําข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต(i30)
11) รายงานผลการดําเนินการ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจํานวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)
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4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สําหรับผู้
ร้องเรียน

ลําดับที่ 23
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแส่ง
2. หลักการและเหตุผล
ปัญ หาการทุจ ริต คอร์รัป ชัน ในประเทศไทยถือเป็น ปัญ หาเรื้อรังที่นับ วัน ยิ่งจะทวีความรุน แรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่า จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ดําเนินการจัดทํา
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจ ริตขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาแส่ง
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากร
และประชาชน
2) เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
5. วิธีดําเนินการ
1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจั ด ให้ มี ช่ อ งทางการติ ด ตามเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นได้ ด้ ว ยตนเอง และมี ก ารรายงานผลการดํ า เนิ น การหรื อ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
2) ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
3) ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน
4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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5) รายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
7. งบประมาณดําเนินการ
ไม่มี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลนาแส่ง
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสําหรับ
ผู้ร้องเรียน
ผลลัพธ์
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจํานวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)
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