
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
เรื่อง ประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย

...........................................................
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสาร พ.ศ. 2540,พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของ
รัฐบาล ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป  ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”

ดังนั้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลนาทรายจึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต เพ่ือกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายตอไป และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนใน
การตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใส
เทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean
Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จึงไดประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย เพ่ือกําหนดเปนนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบล ให
มีมาตรฐานและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ดังนี้

1. นโยบาย นโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริตและตรวจสอบได
แนวปฏิบัติ          1)  มีการกําหนดนโยบายดานความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ชัดเจน และ

ประกาศใหประชาชนทราบและแจงเวียนทุกสวนราชการทราบ
และถือปฏิบัติ
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2)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ใหบริการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็ว ถูกตอง
เสมอภาพ โปรงใส และเปนธรรม

3)  มีการปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากร มีความรูความเขาใจ
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต

2. นโยบาย การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร
แนวปฏิบัติ         1)  มีชองทางประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต

ของทางราชการอยางนอย 3  ชองทาง
2)  มีคณะทํางานการเปดเผยขอมูลขาวสารขององคกร
3)  มีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทํามาตรฐานความโปรงใส
4)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทํามาตรฐานความโปรงใส
5)  มีการจัดซื้อ จัดจาง ดวยความโปรงใสทุกข้ันตอนท้ังภาคเอกชน

ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
3. นโยบาย การตรวจสอบการทํางานภายในองคกร

แนวปฏิบัติ         1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองคกร
2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแตละสวนราชการ
3) มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบท่ีกําหนด

4. นโยบาย ระบบการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป
แนวปฏิบัติ         1)  มีการมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีในการรับผิดชอบเรื่องราว

รองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป
2)  มีการรายงานการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป
3)  มีคูมือการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป
4)  มีชองทางการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป

มากกวา 2 ชองทาง
5. นโยบาย มีกําหนดมาตรฐานการใหบริการและการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของแตละสวนราชการ
แนวปฏิบัติ        1) มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแตละสวนราชการอยางชัดเจน

2)  มีการลดกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการประชาชน
3) มีการจัดทําคูมือมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหประชาชนทราบ

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ  ณ  วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.  2560

สุขเจริญ  สุดสมบูรณ
(นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
เรื่อง เจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย

...........................................................
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของ
รัฐบาล ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริต”

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต เพ่ือกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายตอไป และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนใน
การตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใส
เทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean
Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรตภิูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จึงประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลนาทรายเพ่ือกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ใหเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยม
สําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ังท่ี
จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงใหสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ถือ
ปฏิบัติและการดําเนินการ  ดังนี้

/1. บริหาร...
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1.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน

ดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม
2.  ปลูกฝงคานิยมและทัศคติใหบุคลากรในสังกัด  มีความรูความเขาใจ  ยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
3.  ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอนและเปด

โอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

4.  ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย
ดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลนาทราย

5.  กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2560

สุขเจริญ สุดสมบูรณ
(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
ท่ี 135 /๒๕60

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย

------------------------------------------------------
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564)

ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” และนโยบายของ
รัฐบาล ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองกันพรอมอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้นเพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงค

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป  ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริต”

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จึง
กําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)
ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย
ตอไป เพ่ือใหเกิดการบูรณา-การความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง
เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะ
มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ

/ในการนี.้...



-2-
ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้
1. นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ประธานคณะทํางาน
2. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย รองประธานคณะทํางาน
3. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาทราย คณะทํางาน
4. ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน
5. ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน
6. หัวหนาสํานักงานปลัด คณะทํางาน
7. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาทราย คณะทํางาน/เลขานุการ
8. นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ

ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
2. วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
3. กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
4. จัดทํารายงานติดตามและสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป

สั่ง ณ วันท่ี 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
สุขเจริญ สุดสมบูรณ

(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ.2561 – 2564)

ของ

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานวเิคราะหนโยบายและแผน



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564)

ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย
********************************

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการ หรือแนวทาง
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการ
สราง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง
เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริต”

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลนา
ทราย จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายตอไป องคการบริหารสวนตําบลนาทรายจึง
ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย 4 ป (พ.ศ.2561 –
2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ  ณ  วันท่ี 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สุขเจริญ สุดสมบูรณ
(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย



คํานํา
จากสถานการณการทุจริตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง และบทเรียนท่ีไดรับจาก

การแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผานมา สูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน
โดยจะตองตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตท่ีประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง
และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง
เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา
จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ
รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ดังนั้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายตอไป

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช



สารบัญ
เรื่อง หนา

สวนท่ี 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล 1
วิสัยทัศน 2
พันธกิจ 2
วัตถุประสงคการจัดทําแผน 2
เปาหมาย 3
ประโยชนของการจัดทําแผน 3
สวนท่ี  2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 5
มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 8
มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน 11
มิตท่ีิ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ 13

การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สวนท่ี  3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 15

ภาคผนวก

.



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ. 2561-2564)
ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อําเภอเมือง จังหวดันครศรีธรรมราช

......................................
หลักการเหตุผล

ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ   ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการ หรือ
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดย
มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ
เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็
ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ซึ่งยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต”

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลนา
ทราย จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายตอไป และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต
(Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของ
ชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ

สวนท่ี 1



วิสัยทัศน

“นาทรายนาอยู เคียงคูธรรมาภิบาล บริหารจัดการโปรงใส รวมใจตอตานการทุจริต”

คําอธิบายวิสัยทัศน
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการดําเนินตามหลัก

ธรรมาภิบาล บริหารจัดการอยางโปรงใส มุงสูองคกรท่ีมีมาตรฐานดานคุณธรรมจริยธรรม ประชาชนไม
เพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ มีสวนรวมในการในการทํางาน ตรวจสอบได และมีเกียรติภูมิในความ
โปรงใส

พันธกิจ

“สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน
แบบบูรณาการ โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนไปตาม
มาตรฐานสากล เปนทองถ่ินท่ีใสสะอาดและนาอยู”

คําอธิบายพันธกิจ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปขางหนาจะเปนการดําเนินงานทํางาน

แบบบูรณาการท้ังระบบ เริ่มจากการสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในดํารงชีวิต  ตั้งแตพ้ืนฐานของความคิดท่ีตองมีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง ตอสังคม และประเทศชาติ
ไมเพิกเฉยตอการทุจริต การทํางานท่ีมีการขับเคลื่อนนโยบายโปรงใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน
และมีกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีไดรับความไววางใจจากประชาชน เพราะประชาชน
สามารถเปนผูปกปองผลประโยชนของชาติและประชาชนไดอยางรวดเร็ว เปนธรรมและเทาเทียม ท้ังนี้เพ่ือ
ยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีมาตรฐานในทุกมิติภายในปพ.ศ.
2564

วัตถุประสงคการจัดทําแผน

1. เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล

2. เพ่ือสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน ปราศจากการ
กอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฎิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหง
ผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

3. เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมทองถ่ิน

5. เพ่ือเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคการบริหารสวนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพและเขมแข็ง



เปาหมาย

ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สูงกวารอยละ 50

ประโยชนของการจัดทําแผน

1. เปนกลไกและเครื่องมือท่ีสําคัญในการปองกันการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในองคกรสงผลให
การบริหารงานมีความโปรงใส

2. จัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปญหา
การทุจริตได

3. กอใหเกิดความเชื่อม่ัน ความพึงพอใจ และศรัทธาของประชาชนตอการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล

4. องคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนปองกันการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติแลวจะ
สงผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)ดวย
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป
(พ.ศ.2561-2564)

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

1. การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 1.1 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากรท้ัง
ขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการฝาย
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน
และฝายประจําขององคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย

กิจกรรม : พิจารณากําหนดใหมี โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
สัมมนา ศึกษาดูงานตามท่ีหนวยงานราชการจัดข้ึน
วัตถุประสงค : เพ่ือใหบุคคลกลุมเปาหมายมีจิตสํานึกและตระหนักถึง
1.1.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจ

หนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน โดยให
ความสําคัญในเรื่อง ดังตอไปนี้
- ปฏิบัติหนาท่ีโดยมีความรับผิดชอบตอคุณภาพงาน

ปริมาณงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน (MOU)
- ปฎิบัติหนาท่ีดวยความถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
- ไมใชตําแหนงหนาท่ีหรืออํานาจหนาท่ีในการแสวงหา

ประโยชนแกตนหรือบุคคลใกลชิด
- ปฏิบัติหนาท่ีดวยความกระตือรือรน เต็มใจ รวดเร็ว
- มีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ี
- มีการถายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดีมีคุณธรรมซื่อสัตย

สุจริตภายในหนวยงานใหแกกัน
- มีมาตรการในการแสดงความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี ,

ผูบริหารทองถ่ิน เม่ือมีการปฏิบัติหนาท่ีทําใหเกิดความ
เสียหายอันเนื่องจากการทํางานท่ีผิดพลาด

200,000 200,000 200,000 200,000

สวนท่ี ๒
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

1. การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 1.1 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากรท้ัง
ขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการฝาย
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน
และฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

1.1.2 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม
- กําหนด พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีการประกาศใชอยางจริงจัง
- ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปน

การขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน
- ใหความรูเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน

1.1.4 สงเสริมธรรมาภิบาลและความโปรงใสในองคกร
- จัดโครงการประชุมเพ่ือสงเสริมธรรมาภิบาลและสรางความ
โปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลนาทราย

-

-

15,000

-

-

15,000

-

-

15,000

-

-

15,000
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

1. การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 1.2 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกประชาชนทุกภาค
สวนในทองถ่ิน

กิจกรรม : โครงการกฎหมายนารูสําหรับประชาชน
วัตถุประสงค : จัดประชุมอบรม หรือประชาสัมพันธ เพ่ือให
กลุมเปาหมาย คือ ผูประกอบกิจการ ประชาชนทุกเพศวัย ทุกภาคสวน
มีความรูความเขาใจในกฎหมายท่ีควรรู ไดตระหนักในการดําเนิน
กิจการ การประพฤติตน โดย
1.2.1.สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายท่ีควรรูใหกับ

ประชาชน
- ประชาสัมพันธ ใหความรูเก่ียวกับกฎหมายตางๆท่ีประชาชน

ควรรู เพ่ือประพฤติตนไดถูกตอง และเหมาะสมเกิดความรูและจิตสํานึก
รวมกัน
1.2.2 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการตอตานการทุจริต

- สรางคานิยม สังคมคุณธรรมตานการทุจริต
1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน
สาธารณะ

- เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมทองถ่ิน
- พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ

1.2.4 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

- สงเสริมใหใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน

20,000

-

20,000

-

20,000

-

20,000

-
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

1. การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 1.3 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็กและเยาวชน

กิจกรรม : โครงการโตไปไมโกง
วัตถุประสงค : เพ่ือใหกลุมเปาหมาย มีจิตสํานึกและตระหนักในความ
ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ และตอตานการทุจริต
1.3.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในความซื่อสัตยสุจริต

- นําหลักสูตรโตไปไมโกงมาปรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต
- โครงการหนาตางเด็กดี
- บอกเลาประสบการณจากปูยาตายาย สูลูกหลาน

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ
- โครงการ Big Cleaning Day
- สรางเครือขายเยาวชนตานการทุจริต

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

รวม จํานวน 21 โครงการ/กิจกรรม
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

2. การบริหารราชการเพ่ือปองกันการ
ทุจริต

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร

กิจกรรม : กําหนดใหมีนโยบาย/ประกาศ/คําสั่ง/ระเบียบเปนแนวทาง
ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค : เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร

- ผูบริหารประกาศนโยบายเก่ียวกับความโปรงใส/ตรวจสอบได
- - - -

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ

กิจกรรม : กําหนดใหมีนโยบาย/ประกาศ/คําสั่ง/ระเบียบเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานเพ่ือสรางกระบวนการท่ีมีความโปรงใสตรวจสอบไดทุก
ข้ันตอน
2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/
เงินเดือนและการมอบหมายงาน

- ดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเปนอยางดี
2.2.2 การสรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือและ
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ

- การใชจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงคมีประสิทธิภาพ
- การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อ-จัดจางใหสาธารณะชนทราบ
- ประชาชนมีสวนรวมในการเปดซองสอบราคา ตรวจงานจาง
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

2. การบริหารราชการเพ่ือปองกันการ
ทุจริต

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ

2.2.3 การสรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ  โดยใหความสําคัญดังนี้

- จัดใหมีคูมืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชบริการ
ราชการสวนทองถ่ิน

- แสดงข้ันตอน ระยะเวลา  อัตราคาบริการอยางชัดเจน
- ใหบริการตามลําดับกอน-หลังและไมเลือกปฏิบัติ
- ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

- - - -

2.3 มาตรการใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจหนาท่ีตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการเก่ียวกับ
การบริการประชาชนในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ สํานักงานและใน
ระบบเครือขายสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบล

- อบต.นาทรายโปรงใส เต็มใจใหบริการ
- เปดเผยข้ันตอนและมาตรฐาน ระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน
- การใหขอมูลเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ
- แนวทางปฎิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชใหบริการ

2.3.2  มีการกระจายอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง  อนุญาต อนุมัติ
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคการ
บริหารสวนตําบล

- การใหขอมูลความรับผิชอบและผูปฏิบัติงานออยางชัดเจน
- ปฏิบัติงานโดยใชอํานาจหนาท่ีโดยธรรมและกฎหมาย

- - - -



-10-

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

2. การบริหารราชการเพ่ือปองกันการ
ทุจริต

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงานบุคคลในการดําเนิน
กิจการ ความประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ีประจักษ

2.4.1  ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
- บุคคลตนแบบ(พอ-แมดีเดน,สตรีดีเดน)

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถ่ิน - กิจกรรมยกยองบุคคล ทําคุฯประโยชนตอสาธารณะ
2.4.3  ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- ยกยองบุคคลตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง
- อาสาสมัคร/วิทยากรฐานการเรียนรูศูนยปรัชญา ศก.พอเพียง

- - - -

2.5  มาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบ หรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

2.5.1  ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติ
หนาท่ีราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและบริหาร
ราชการกิจการบานเมืองท่ีดี

- จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ
2.5.2  ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีได
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฎิบัติราชการของ อปท.

- มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
- รับการประเมิน ตรวจสอบจากหนวยงานกํากับดูแล

2.5.3  ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรใน อปท.ท่ีปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ

- มีข้ันตอนการลงโทษผูกระทําผิดอยางเหมาะสม
- ติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ

รวม จํานวน 23 โครงการ/กิจกรรม
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

3. การสงเสริมบทบาทและการมีสวน
รวมของภาคประชาชน

3.1 จัดใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีของ อปท.
ไดทุกข้ันตอน

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ
3.1.2  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การคํานวณราคากลาง
รายงานผลการปฏิบัติงานท่ี อปท.ตองเผยแพรใหประชาชนทราบ

- ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจาง
- เปดเผยผลการจัดซื้อจัดจางใหประชาชนทราบ
- ผลการประเมินการรับรูและเขาถึงขอมูลของภาคประชาชน

3.1.3 มีการประกาศ เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปน
ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน

- เผยแพรขอมูลการใหบริการตาง ๆ กฎเกณฑ ระเบียบกฎหมาย
ขอบังคับและสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน

- - - -

3.2  การรับฟงความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนิน
กิจการตามอํานาจหนาท่ีของ อปท. โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน

- จัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําขอบัญญัติ/ปรับปรุงขอบัญญัติท่ี
เก่ียวของกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนเครือขายสมาคมการปองกันการทุจริตนครศรีธรรมราช
- จัดตั้งศูนยดํารงธรรมตําบลนาทราย
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

3. การสงเสริมบทบาทและการมีสวน
รวมของภาคประชาชน

3.2  การรับฟงความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน

3.2.2  มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขได
โดยสะดวก (อบต.นาทรายหวงใย ใสใจดูแลประชาชน)

- กําหนดชองทางรองเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง
รองเรียน

- การประกาศเผยแพร/ข้ันตอนรองเรียน
- มีชองทางรับเรื่องรองเรียนท่ีเหมาะสมและสะดวก เชน มีกลอง

รับเรื่องราวรองทุกขท่ีสํานักงาน/ท่ีทําการกํานันผูใหญบาน/รานน้ําชา
รานคาในชุมชน
3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชน ผู
รองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการไดรับเรื่อง  ระยะเวลาและแจงผล
การดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข

- การแกไขขอรองเรียนอยางเหมาะสม
- การแจงผลเรื่องรองเรียนหรือแจงผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน

ใหผูรองทราบภายใน 15 วัน
- มีระบบการแจงเบาะแสการทุจริต
- มีระบบการคุมครองพยานหรือผูใหเบาะแสการทุจริต
- เปดชองทางการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต

- - - -



-13-

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

3. การสงเสริมบทบาทและการมีสวน
รวมของภาคประชาชน

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

3.3.1  ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การ
จัดทํางบประมาณ

- แตงตั้งเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
- การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
- การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ
- การมีสวนรวมดําเนินตามโครงการ

3.3.2  ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ
- เปดโอกาสใหประชาชนรวมเปนผูสังเกตการณในจัดหาพัสดุ

3.3.3  ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน

- แตงตั้งเปนกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล

- การมีสวนรวมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ
- การมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขโครงการ

- - - -

รวม จํานวน 23 กิจกรรม/โครงการ



-14-

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

4. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน

4.1.1  มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับ
ดูแล

- กลุมงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทํางานเปนอิสระ
- ระบบการควบคุมภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง ปองกันการ

ทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมี
การจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล

- มีระบบปองกันหรือตรวจสอบการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
- มีการนําผลการประเมินตรวจสอบภายในไปปรับปรุงใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต
- รับรูถึงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตไดเปนอยางดี

- - - -

4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย ขรก.พนจ.

- แตงตั้งเปนกรรมการบริการงานบุคคล
- เปดเผยขอมูลขาวสารแผนอัตรากําลังและและแผนพัฒนาบุคลากร

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานประมาณ การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของ
ทางราชการ

- ใหประชาชนรวมสังเกตการณในการบริหารงบประมาณ
- จัดใหมี/เผยแพรรายละเอียดขอมูลการดําเนินโครงการและการใช

งบประมาณใหประชาชนในทองถ่ินไดทราบลวงหนาและแกผูท่ีรองขอ
หรือขอดู
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป 2562 ป

2563
ป

2564
หมา
ย

เหตุงบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

4. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได

4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ ภายใตระเบียบขอบังคับของกฎหมาย

- เปดโอกาสใหประชาชนรวมสังเกตการณในการจัดหาพัสดุ
- จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับการพัสดุ
- ออกประกาศรายงานผลการดําเนินโครงการทุกข้ันตอนให

ประชาชนทราบและตามชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลได
สะดวก

- - - -

4.3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน

4.3.1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป
ตามกฎหมายระเบียบท่ีกําหนดไว

- โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารสมาชิก พนักงาน และลูกจาง
4.3.2  สงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ
และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด

- จัดทําคูมือสมาชิกสภาทองถ่ิน สรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน
เชน  การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทูถาม รวมท้ังให
มีการปรึกษาหารือในรางเทศบัญญัติ  ญัตติท่ีฝายบริหารเสนอให
สภาพิจารณา

250,000 250,000 250,000 250,000
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ป

2561
ป

2562
ป

2563
ป

2564
หมาย
เหตุ

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

งบ
ประมาณ
(บาท)

4. การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต

4.4.1  สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต
- ขยายผลการดําเนินการการปองกันการทุจริต มีบอรดนิทรรศการ
- สรางชุมชนเฝาระวังการตอตานการทุจริต

4.4.2  บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต
- มีการพัฒนาความรวมมือกับสมาคมเครือขายการปองกันการ

ทุจริตจังหวัดนครศรีธรรมราช และสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนท้ัง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมเพ่ือตอตานการทุจริต

รวม จํานวน  17   กิจกรรม/โครงการ



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลําดับท่ี

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ

3. วัตถุประสงค
3.1
3.2
3.3

4. เปาหมาย/ผลผลิต

5. พื้นท่ีดําเนินการ

6. วิธีดําเนินการ

7. ระยะเวลาดําเนินการ

8. งบประมาณดําเนินการ

9. ผูรับผิดชอบ

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ

สวนท่ี 3



ภาคผนวก
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	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

