
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 4 ปี  

(พ.ศ.2561 – 2564) 
********************************  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มธีรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต รุ่นที่ 1 ปี2556 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2556 (ปฏิบัติหน้าที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560- 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งอ่ืน ๆ   

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เหน็ชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคม   ล า
นารายณ์จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล า
นารายณ์จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 4 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  
             ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560       

 
 
 

    (นายประทิน  ใจซื่อ) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า  
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจากการ

แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้อง
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ต่อไป  
  

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
             อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
...................................... 

หลักการเหตุผล   

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ที่ 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร

ส่วนที่ 1 



มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต กับองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ ด้านการป้องกันการทุจริต   
รุ่นที่ 1 ปี2556 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2556 (ปฏิบัติหน้าที่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 -2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560- 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และส่งเสริมให้มีการขยายผลและขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งอ่ืน ๆ   

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เหน็ชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”   

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ  ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบล  
นิคมล านารายณ์  จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  ต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
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วิสัยทัศน์         

“ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข” 

  ค าอธิบายวิสัยทัศน์   

  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ
ป้องกันการทุจริตระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 และระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 
2562)  ซึ่งในระยะ 4 ปีข้างหน้า  จะมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม    เป็นมิติใหม่ที่ประชาชน
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมในการในการท างาน  ตรวจสอบได้ และมีเกียรติภูมิใน
ความโปร่งใส 



พันธกิจ ( Mission )          
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
2. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีที่ดีงาม 
5. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมให้มีคุณภาพ 
8. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

  ค าอธิบายพันธกิจ 

  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ 4 ปีข้างหน้า จะเป็นการด าเนินงานท างานแบบ
บูรณาการทั้งระบบ  เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในด ารงชีวิต  ตั้งแต่พ้ืนฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง  ต่อสังคม และประเทศชาติไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริต การท างานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และ
มีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพราะประชาชนสามารถเป็นผู้
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับธรรมมาภิบาล 
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

1.  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
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2. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

4. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 



เป้าหมาย 

  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สูงกว่าร้อยละ 50 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.  เป็นกลไกและเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้การ
บริหารงานมีความโปร่งใส 

2. จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการ
ทุจริตได้ 

3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผล
ถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)ด้วย 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  
(พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี  

2561 
ปี 

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรม : พิจารณาก าหนดให้มี โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงาน
ตามท่ีหน่วยงานราชการจัดขึ้น 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคคลกลุ่มเป้าหมายมีจิตส านึกและตระหนักถึง 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจ

หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
ความส าคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพงาน 

ปริมาณงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน (MOU) 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
- ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหา

ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น เต็มใจ รวดเร็ว 
- มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
- มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีมีคุณธรรมซื่อสัตย์

สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กัน 
- มีมาตรการในการแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ , 

ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ท าให้เกิดความ
เสียหายอันเนื่องจากการท างานที่ผิดพลาด 

400,000 400,000 400,000 400,000  

 
 

ส่วนที่ ๒ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1.1 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 
- ก าหนด พัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น

การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
-  มีการใช้แอพพลิเคชั่น กฎหมาย ป.ป.ช.มาตรา 100 

และ 103 เป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้
บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชั่น เพ่ือ
ตระหนักในการด ารงตนตามอ านาจหน้าที่และกรอบของ
กฎหมาย 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี  

2561 
ปี 

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

กิจกรรม :  โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมตามหลักค่านยิม 12 ประการ สู่
การปฏิบัต ิ
วัตถุประสงค์ :  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักค่านิยม 12 
ประการ สู่การปฏิบัต ิโดยการปลกูฝักเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ 
2. ซื่อสัตย์ เสยีสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครบูาอาจารย ์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเลา่เรยีนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขที่
ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่ 
9. มีสติรูต้ัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มไีวพ้อกินพอใช้ 
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกจิการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี
ภูมิคุ้มกันท่ีด ี 
11. มีความเขม้แข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝา่ยต่ า หรือกิเลส 
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง 

59,000 59,000 59,000 59,000  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 1.3 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

กิจกรรม :  โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างความสมานฉันท์รู้
รักสามัคคี และน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันส าคัญของชาติ 
1.3.1 จัดกิจกรรมร่วมแสดงความจงรักภักดี 
        -  ปลูกป่าเพ่ือเทิดพระเกียรติฯ 
        -  อบรมประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง 
1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
       -  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
       1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในจิตสาธารณะ 
      -  สร้างเครือข่ายเยาวชนเพ่ือขยายผลต่อไปในอนาคต  
 

50,000 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

50,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

50,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

50,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน  15  โครงการ/กิจกรรม      
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรม :  ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/ค าสั่ง/ระเบียบเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 
       -  ผู้บริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส/ตรวจสอบได้ 
  

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม :  ก าหนดให้มีนโยบาย/ประกาศ/ค าสั่ง/ระเบียบเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
       -  ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเป็นอย่างดี 
2.2.2 การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
       -  การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ 
       -  การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างให้สาธารณะชนทราบ 
       -  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเปิดซองสอบราคา ตรวจงานจ้าง       

- - - -  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.3 การสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  โดยให้ความส าคัญดังนี้ 
       -  จัดให้มีคู่มืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการ
ราชการส่วนท้องถิ่น 
      -  แสดงขั้นตอน ระยะเวลา  อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน 
      -  ให้บริการตามล าดับก่อน-หลังและไม่เลือกปฏิบัติ 
      -  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
      - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ  ส านักงานและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      -  เปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐาน ระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 
      -  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
      -  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 
2.3.2  มีการกระจายอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต อนุมัติ  
ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจใน อบต. 
      -  การให้ข้อมูลความรับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานออย่างชัดเจน 
      -  ปฏิบัติงานโดยใช้อ านาจหน้าที่โดยธรรมและกฎหมาย 

- - - -  

 
 
 



 
 

-10- 
 

มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี  

2561 
ปี 

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงานบุคคลในการด าเนิน
กิจการ ความประพฤตปิฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจรยิธรรม 
      -  คนดีศรีนิคมล านารายณ ์  
      -  ครอบครัวร่มเย็นต้นแบบ/บุคคลตน้แบบ 
2.4.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น  - กิจกรรมวันพัฒนาทอ้งถ่ิน 
2.4.3  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
      -  กิจกรรมเครือข่ายวินัย 
      -  อาสาสมัคร/วทิยากรฐานการเรียนรู้ศูนย์ปรัชญา ศก.พอเพียง 

- - - -  

 2.5  มาตรการจัดการในกรณี
ได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรมและบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
      -  จัดท าข้อตกลงการปฏบิตัิราชการ 
2.5.2  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่เพือ่การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. 
      -  มีแผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
      -  รับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยงานก ากบัดูแล 
2.5.3  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนนิการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน อปท.ทีป่ฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมชิอบ 
      -  มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดอยา่งเหมาะสม 
      -  ติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทจุริตอย่างมีประสิทธภิาพ 

- - - - - 

 รวม        จ านวน..23....โครงการ/กิจกรรม      
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.
ได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
    -  ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
    -  เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ 
    -  ผลการประเมินการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชน 
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
    -  เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย 
ข้อบังคับและสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 3.2  การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
    -  จัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าข้อบัญญัติ/ปรับปรุงข้อบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   -  สนับสนุนเครือข่ายสมาคมการป้องกันการทุจริตจังหวัด
อุบลราชธานี 
   -  จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

3.2  การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 
    - ก าหนดช่องทางร้องเรียนและข้ันตอน/กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
    -  การประกาศเผยแพร่/ขั้นตอนร้องเรียน 
    -  มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมและสะดวก เช่น มีกล่อง
รับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีส านักงาน/ที่ท าการก านันผู้ใหญ่บ้าน/ร้านสะดวก
ซ้ือ 
3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง  ระยะเวลาและแจ้งผล
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
    -  การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม 
    -  การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องทราบภายใน 15 วัน 
    - มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต 
    - มีระบบการคุ้มครองพยานหรือผู้ให้เบาะแสการทุจริต 
    - เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี  

2561 
ปี 

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 

3.3  การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 
    -  แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    -  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
    -  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
    -  การมีส่วนร่วมด าเนินตามโครงการ 
3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
    -  เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในจัดหาพัสดุ 
3.3.3  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
   -  แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 
   -  การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
   -  การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 รวม จ านวน  23  กิจกรรม/โครงการ      
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี  

2561 
ปี 

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

4.1.1  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 
    - กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานเป็นอิสระ 
    - ระบบการควบคุมภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง ป้องกันการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
การติดตามการปฏบิัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผูก้ ากับดูแล 
    - มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
    - มีการน าผลการประเมินตรวจสอบภายในไปปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
    - รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี 

 
 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ ก ากบัดูแลการบริหารงาน
บุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ขรก.พนจ. 
    -  แต่งตั้งเป็นกรรมการบริการงานบุคคล 
    -  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตราก่ าลังและและแผนพฒันาบุคลากร 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมสีว่นร่วมตรวจสอบ ก ากบั ดูแลการบริหารงาน
ประมาณ การรับ-จ่ายเงนิ การหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของทางราชการ 
   - ให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
   - จัดให้มี/เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้
งบประมาณให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและแก่ผู้ที่รอ้งขอหรือ
ขอด ู  
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี  
2561 

ปี 
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางท่ี
สามารถด าเนินการได้ 

4.2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
จัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
    - เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ 
    - ออกประกาศรายงานผลการด าเนินโครงการทุกขั้นตอนให้
ประชาชนทราบและตามช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 

- - - -  

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาอบต.ฯให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่
ก าหนดไว้ 
    - โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน 
4.3.2  ส่งเสริมให้สมาชิกสภาอบต.ฯมีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
    - สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เช่น  การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ถาม รวมทั้งให้มีการ
ปรึกษาหารือในร่างเทศบัญญัติ  ญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภา
พิจารณา 

 
 

 

400,000 

 
 
 

400,000 
 

 
 
 

400,000 
 

 
 
 

400,000 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ปี  

2561 
ปี 

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
    - ขยายผลการด าเนินการการป้องกันการทุจริต มีบอร์ดนิทรรศการ 
    - สร้างชุมชนอุ่นใน เฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 
4.4.2  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
    -  มีการพัฒนาความร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายการป้องกันการ
ทุจริตจังหวัดลพบุรี และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมเพ่ือต่อต้านการทุจริต 

40,000 40,000 40,000 40,000  

   รวม จ านวน  16   กิจกรรม/โครงการ      
 
 
 
 



  

ส่วนที่ 3 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุก
ภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุด
นั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่ วม
ต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ 
กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล        ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วาง
กรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของ
ภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่
อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่ง
ประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได้ (Accountability)  หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  และหลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมื อ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

   ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
 

/3. วัตถุประสงค์ 
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3. วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม 
  2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
  3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
  4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
  4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



 
 
โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
  การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึนคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว 
จึงได้จัดท าสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่
องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
4. เป้าหมาย 
 พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวัน
และส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 
7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 



 10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
 ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

 

โครงการที่ 1 

 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง อบต.ป่าบอน 

 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ี รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และก าหนดแนวนโยบายไว้หลาย
แหล่งได้แก่     

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279 บัญญัติว่า มาตรฐาน 

ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้นในหมวดที่ 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือให้การพัฒนา
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไว้ว่า 
8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริหารสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในต าแหน่ง
ที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้งจะวาง
มาตรการส าหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพ่ือให้เกิดขวัญและ
ก าลังใจในการพัฒนาผลงาน และ 8.15 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่
ประชาชน   



 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม 
ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและรูปแบบที่
หลากหลาย และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 

ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่  

ข้อ 2 การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพ่ือส่วนรวม 

ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลศ มี
ความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

ข้อ 12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545  

ข้อ 267 ความว่า การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การ
บริหารสวนต าบลป่าบอน ทั้งนี้เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นศรัทธา เชื่อถือไว้วางใจ ยกย่องและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไป 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ได้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นใน
การน านโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ มาสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล 
เป็นรูปธรรมซึ่งแนวทางหนึ่งที่ส าคัญคือการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

 

3. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรม        จริยธรรมและธรร
มาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้
ความโปร่งใส 



2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.3 เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้กับข้าราชการและ
พนักงานจ้าง 

2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม น าความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

4. เป้าหมาย     

ประกอบด้วย  

1. พนักงานส่วนต าบล    
2. พนักงานจา้ง       

 

5. วิธีการด าเนินการ 

จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

  

6. ระยะเวลาการฝึกอบรม 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

 

8. สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรม       จริยธรรมและธรร
มาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้
ความโปร่งใส 

8.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 



8.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ต่อประเทศชาติและ
ประชาชน  

8.4 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

10 การประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอนจะประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้

แบบทดสอบ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  1 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการชาวต าบลนิคมล านารายณ์  ร่วมใจแสดงความอาลัยและถวาย   
    พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
  ตามท่ีส านักพระราชวัง  ได้มีประกาศ ลงวันที่ 13 ตลุาคม พุทธศักราช 2559 เรื่อง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช 
บรมนาถบพิตรสวรรคต นั้น  พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดังเป็นที่
ประจักษ์ในทุกดวงใจของผู้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและนานาอารยประเทศทั่วโลก  ตลอดระยะเวลาแห่งการ
ครองสิริราชสมบัติทรงเปี่ยมด้วยพระราชหฤทัยที่กอรปด้วยทศพิธราชธรรม  และทรงตากตร าพระวรกายปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือความสงบสุขของแผนดินไทย  ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้น
พ้นอันหาที่สุดมิได้ของปวงชนชาวไทย เพ่ือแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ าเภอชัยบาดาล เป็นหน่วยราชการท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับพ่ีน้อยประชาชนมี
หน้าที่ในการด าเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ   ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์อันเป็น
ที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  การบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  ตลอดจนเสริมสร้างความสงบของประชาชน  จึงได้จัดให้มีโครงการ 
“โครงการชาวต าบลนิคมล านารายณ์  ร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

ส่วนที่ 3 



       3.1 เพ่ือแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 
  3.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีด้วยการท าความดีถวายเป็นประราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน 
  3.3  เพ่ือสร้างเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของคนไทยทั้งชาติ  การสร้างการมีส่วนร่วม
ด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
  3.4  เพ่ือปลุกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตั้งใจท าความดีตลอดชีวิตเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
  3.5  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแนวทางประชารัฐ 
  3.6 เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

/4. เป้าหมาย… 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

4.2 เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช  และด าเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
5.1  ในพื้นที่อ าเภอชัยบาดาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดจัดกิจกรรมข้ึนเพื่อถวาย 

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  5.2. พระบรมมหาราชวังดุสิตมหาปราสาท  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)  
กรุงเทพมหานคร 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดช 
  6.2 อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นท่ีที่ประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  6.3 จัดกิจกรรมเสริมความรู้  ความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชน  ในการน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างเป็นรูปธรรม 
  6.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

8. งบประมาณด าเนินการ 



ใช้งบประมาณจากบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560  ครั้งที่  
1/2560  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 
ครั้งที่ 3 /2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ๆ และ  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณการไว้ ดังนี้ 

8.1  ป้ายไวนิล             เป็นเงิน          500 บาท 
8.2  ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมจัดสถานที่          เป็นเงิน       2,000 บาท 
8.3  ค่าอาหารว่าง จ านวน 1 มื้อ  จ านวน 200 คน (วันอบรม)     เป็นเงิน       5,000 บาท 
8.4  ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 200 คน (วันอบรม)        เป็นเงิน     10,000 บาท  
8.5  ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ จ านวน  4  คัน         เป็นเงิน     64,000 บาท 
8.6  ค่าอาหารเช้า จ านวน 1 มื้อ           เป็นเงิน     16,000 บาท 
8.7  ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท         เป็นเงิน     32,000 บาท 
8.8  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและอาจเกิดข้ึนได้          เป็นเงิน       

1,500 บาท 
                      รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น   131,000 บาท 

                    หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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9. ผู้รับผิดชอบ   ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ีได้ร่วมใจแสดง 
ความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
  10.2 ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  ได้ร่วมกันแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี  ด้วยการท าความดีถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน 
  10.3 ประชาชนชาวต าบลนิคมล านารายณ์  มีความปรองดองสมานฉันท์และมีส่วนร่วมด าเนิน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
  10.4 ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตั้งใจท าความดีตลอดชีวิตเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
  10.5 ทุกภาคส่วนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวทางประชารัฐ 
  10.6 ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจที่เป็นรูปธรรม  สามารถน าหลักการทรงงาน  ข้อคิดใน
การใช้ชีวิตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
เรื่อง   ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

........................................................... 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 ,  พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของ
รัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เหน็ชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”   

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลนิคม         
ล านารายณ์จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงาน



ของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล จึงไดป้ระกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบบ เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯ ให้มีมาตรฐานและ
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ ดังนี้ 

1. นโยบาย   นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้ 
แนวปฏิบัติ          1)  มีการก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน และ 

        ประกาศให้ประชาชนทราบและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ 
        และถือปฏิบัติ 
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    2)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการ 
         ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง  
                             เสมอภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
    3)  มีการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ 
         ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         มาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

2.  นโยบาย  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต 
                           ของทางราชการอย่างน้อย 3  ช่องทาง 
   2)  มีคณะท างานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
   3)  มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 
   4)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการท ามาตรฐานความโปร่งใส 
      5)  มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยความโปร่งใสทุกข้ันตอนทั้งภาคเอกชน  
                           ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

3. นโยบาย   การตรวจสอบการท างานภายในองค์กร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร 
   2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ 
   3)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบที่ก าหนด 

4. นโยบาย   ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราว 
         ร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   2)  มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   3)  มีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
   4)  มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป 
                           มากกว่า 2 ช่องทาง 

5. นโยบาย  มีก าหนดมาตรฐานการให้บริการและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
               ของแต่ละส่วนราชการ 



                     แนวปฏิบัติ        1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่างชัดเจน 
  2)  มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
  3)  มีการจัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบ 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  เมษายน   พ.ศ.  2560 
 
 

(นายประทิน   ใจซื่อ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

เรื่อง   เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดอุบลพบุรี 

........................................................... 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของ
รัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  

 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เหน็ชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”  

  
ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล า 

นารายณ์จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 



Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์จึงประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์เพ่ือก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นมาตรฐาน 
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่งท่ีจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ ถือปฏิบัติและการด าเนินการ  ดังนี้ 
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      1.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 
                2.  ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
 3.  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอนและเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  
 5.  กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2560 

 
 

(นายประทนิ   ใจซื่อ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 
ที่         /๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 

------------------------------------------------------ 
     ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) 

ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ข้อ
ที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้นเพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
วัตถุประสงค์  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เหน็ชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”  

 ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล า
นารายณ์จึงก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 
2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมล านารายณ์ต่อไป เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูป



แบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : 
ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ 
ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
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      ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์   โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานคณะท างาน 
2. ประธานสภาฯ     รองประธานคณะท างาน  
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    คณะท างาน 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา    คณะท างาน 
7. หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน/เลขานุการ 
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     2. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     3. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
     4. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่    31     เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2560 

 

 
(นายประทิน   ใจซื่อ) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ 

 


