
แผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัการทจุรติ

พ.ศ. 2565
องคก์ารบรหิารสว่น

ตำาบลนาทอง



คำานำา

แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติ พ.ศ. 2565 นี ้จัดทำาขึน้
ตามแผนปฏบิตักิารป้องกนั การ

ทจุรติ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) เพือ่เป็นแนวทางในการขบัเคลือ่น
การดำาเนนิงานป้องกนัปราบปราม การทจุรติและประพฤตมิชิอบ ตาม
ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 (พ
.ศ. 2561 – 2565) ซึง่แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติดงักลา่วจะส ิน้
สดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในทีป่ระชมุคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่2 มกราคม 2563 ไดม้มีตเิห็นชอบ ใหข้ยาย
กรอบเวลาของยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ใหใ้ชต้อ่ไปจนถงึวนัที ่30 
กนัยายน 2565 องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทอง จงึไดจั้ดทำาแผนปฏบิตัิ
การป้องกนัการทจุรติ พ.ศ. 2565 นีข้ ึน้มาเพือ่เป็นแนวทางในการดำาเนนิ
การป้องกนั การทจุรติขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทอง โดยมรีาย
ละเอยีดโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ เชน่เดยีวกนักบั ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึง่ไดจั้ดทำาภายใตย้ทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบดว้ย 4 
มติ ิดงันี ้

มติทิี ่1 การสรา้งสงัคมทีไ่มท่นตอ่การทจุรติ 
มติทิี ่2 การบรหิารราชการเพือ่ป้องกนัการทจุรติ 
มติทิี ่3 การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
มติทิี ่4 การเสรมิสรา้งและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัิ

ราชการขององคก์ร ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ผูจั้ดทำาหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติ พ.ศ. 

2565 นีจ้ะเป็นประโยชน ์และเป็นแนวทางในการป้องกนัการทจุรติของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทอง และมสีว่นชว่ยใหผู้บ้รหิาร ขององคก์าร



บรหิารสว่นตำาบลนาทองแสดงเจตจำานงทางการเมอืงในการตอ่ตา้นการ
ทจุรติอยา่งเป็นรปูธรรม เพือ่บรรลวุสิยัทัศนย์ทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติตอ่ไป สำานักงานปลดั องคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลนาทอง กนัยายน 2564

สำานักงานปลดั
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทอง

กนัยายน  2564

แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทจุรติ พ.ศ. 2565
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนาทอง

มติ ิ ภารกจิตามมติ ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ

ปี  2565
หมายเ

หตุ
งบ

ประมาณ(บ
าท)

1. การสรา้ง
สงัคมที ่ไม่
ทนตอ่การ

ทจุรติ

1.1 การสรา้งจติสำานกึ
และ ความตระหนักแก่
บคุลากรทัง้ ขา้ราชการ
การเมอืงฝ่าย บรหิาร
การเมอืง ฝ่ายสภาทอ้ง
ถิน่ และฝ่ายประจำาของ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่

(1) โครงการบรหิารงานตาม
หลกัธรรมาภบิาล
 (2) โครงการพัฒนาคณุธรรม
จรยิธรรม
 (3) โครงการสมดุความดี
พนักงานจา้ง
 (4) โครงการสง่เสรมิ
คณุธรรมและจรยิธรรมในการ 
ป้องกนัการทจุรติ
 (5) โครงการฝึกอบรม
คณุธรรม จรยิธรรม แก ่ผู ้
บรหิาร สมาชกิสภา และ

-
-
-
-

10,0000

-
-

-



1.2 การสรา้งจติสำานกึ
และ ความตระหนักแก่
ประชาชน ทกุภาคสว่น
ในทอ้งถิน่

1.3 การสรา้งจติสำานกึ
และ ความตระหนักแก่
เด็กและ เยาวชน

พนักงานขององคก์ร ปกครอง
สว่นทอ้งถิน่
(6) กจิกรรมใหค้วามรูเ้รือ่งผล
ประโยชนทั์บซอ้นใหก้บั บคุล
กรขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่
 (7) มาตรการสง่เสรมิการ
ปฏบิตังิานตามประมวล 
จรยิธรรมขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่
(8) มาตรการเสรมิสรา้งองค์
ความรูด้า้นการตอ่ตา้น การ
ทจุรติ
(9) มาตรการเสรมิสรา้งความ
ซือ่สตัย ์สจุรติ และ ปลกูฝัง
ทัศนคต ิวัฒนธรรมทีด่ใีนการ
ตอ่ตา้นการทจุรติ
 (10) มาตรการจัดทำาคูม่อื
การป้องกนัผลประโยชน ์ทับ
ซอ้น
 (11) มาตรการปลกูฝังองค์
ความรูใ้หม้คีวามเขา้ใจ เกีย่ว
กบั Conflict of Interest
1) ปลกูตน้ไมเ้พือ่เพิม่พืน้ทีส่ ี
เขยีว ลดภาวะโลกรอ้น ในเขต
พืน้ทีข่ององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่
 2) โครงการสง่เสรมิ อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
พัฒนาและปรับปรงุภมูทัิศนใ์น
ชมุชน
3) โครงการปลกูผักรมิรัว้
 4) โครงการสรา้งอาชพี สรา้ง
รายได ้ตามแนวทาง 
เศรษฐกจิพอเพยีง
1) โครงการคณุธรรมสาน
สายใยครอบครัว
 2) โครงการพานอ้งทอ่ง
ธรรมะ

-

-

-

-

50,000

50,000

30,000
50,000

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000

30,000



 3) โครงการเขา้คา่ยพทุธบตุร
 4) โครงการประกวดคำาขวัญ
ตอ่ตา้นการทจุรติ
5) โครงการสรา้งภมูคิุม้กนั
ทางสงัคมใหเ้ด็กและ เยาวชน
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (
กจิกรรม “โตไปไมโ่กง”)
6) โครงการสรา้งภมูคิุม้กนั
ทางสงัคมใหเ้ด็กและ เยาวชน
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (
กจิกรรม “สง่เสรมิการเรยีนรู ้
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง”)

มติทิี ่1 รวม จำานวน  21  โครงการ 370,000



มติ ิ ภารกจิตามมติ ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ

ปี  2565 หมายเห
ตุงบ

ประมาณ(บ
าท)

2. การบรหิาร 
ราชการเพือ่
ป้องกนั การ
ทจุรติ

2.1 แสดงเจตจำานง
ทาง การเมอืงในการ
ตอ่ตา้นการ ทจุรติของ
ผูบ้รหิาร
2.2 มาตรการสรา้ง
ความ โปรง่ใสในการ
ปฏบิตัริาชการ

กจิกรรมประกาศเจตจำานง
ตอ่ตา้นการทจุรติของผู ้
บรหิาร องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่
1) โครงการเผยแพร่
ขอ้มลูขา่วสารดา้นการจัด
ซือ้–จัดจา้ง
 2) โครงการจา้งสำารวจ
ความพงึพอใจของผูรั้บ
บรกิาร
 3) กจิกรรมสรา้งความ
โปรง่ใสในการพจิารณา
เลือ่นขัน้ เงนิเดอืน
4) กจิกรรมควบคมุการ
เบกิจา่ยเงนิตามขอ้บญัญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจำา
ปี 5) กจิกรรมการพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ
6) กจิกรรมสรา้งความ
โปรง่ใสในการใชจ้า่ยเงนิ
งบประมาณ
7) กจิกรรมการจัดบรกิาร
สาธารณะและการบรกิาร
ประชาชน เพือ่ใหเ้กดิ
ความพงึพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทยีมกนั
และไม ่เลอืกปฏบิตัิ
8) กจิกรรมการใชบ้ตัรควิ

-

15,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



2.3 มาตรการการใช ้
ดลุพนิจิ และใชอ้ำานาจ
หนา้ที ่ให ้เป็นไปตาม
หลกัการบรหิาร กจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

ในการตดิตอ่ราชการ
9) มาตรการการสรา้ง
ความโปรง่ใสในการ
บรหิารงานบคุคล
10) มาตรการออกคำาสัง่
มอบหมายของนายก
องคก์ร ปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ ปลดัองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ และหวัหนา้
สว่นราชการ
11) มาตรการยกระดบั
คณุภาพการบรกิาร
ประชาชน
1) โครงการลดขัน้ตอน
และระยะเวลาการปฏบิตั ิ
ราชการ
 2) กจิกรรมการลดขัน้
ตอนการปฏบิตัริาชการ
3) มาตรการการมอบ
อำานาจอนุมัต ิอนุญาต สัง่
การ เพือ่ลดขัน้ตอนการ
ปฏบิตัริาชการ
4) มาตรการมอบอำานาจ
ของนายกองคก์รปกครอง
สว่น ทอ้งถิน่

-

-

-

2.4 การเชดิชเูกยีรติ
แก ่หน่วยงาน/บคุคล
ในการดำาเนนิกจิการ
การประพฤต ิปฏบิตัติน
ใหเ้ป็นทีป่ระจักษ ์

1) โครงการพอ่ – แมด่ี
เดน่
2) กจิกรรมการมอบ
ประกาศเกยีรตคิณุแกส่ตรี
ดเีดน่
 3) กจิกรรมยกยอ่งเชดิชู
เกยีรตหิน่วยงาน/บคุคลที ่
ประพฤตปิฏบิตัตินใหเ้ป็น
ทีป่ระจักษ์
4) กจิกรรมการมอบ
ประกาศเกยีรตคิณุแก ่
คณะกรรมการชมุชน

-
-

-

-

-

-



2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณี ไดท้ราบหรอื
รับแจง้หรอื ตรวจสอบ
พบการทจุรติ

5) กจิกรรมยกยอ่งและ
เชดิชเูกยีรตแิกบ่คุคล 
หน่วยงาน องคก์รดเีดน่ ผู ้
ทำาคณุประโยชน ์หรอืเขา้
รว่มในกจิกรรม ของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่
 6) กจิกรรมเชดิชเูกยีรติ
ประชาชนผูม้จีติสาธารณะ
 7) กจิกรรมเชดิชเูกยีรติ
ประชาชนผูป้ฏบิตัติาม
ปรัชญา เศรษฐกจิพอ
เพยีง
1) กจิกรรม “การจัดทำาขอ้
ตกลงการปฏบิตัริาชการ
ของ องคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลนาทอง”
 2) กจิกรรมใหค้วามรว่ม
มอืกบัหน่วยตรวจสอบที่
ได ้ดำาเนนิการตามอำานาจ
หนา้ทีเ่พือ่การตรวจสอบ 
ควบคมุ ดแูลการปฏบิตัิ
ราชการขององคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลนาทอง
3) มาตรการ “ใหค้วาม
รว่มมอืกบัหน่วยงานตรวจ
สอบทัง้ ภาครัฐและองคก์ร
อสิระ”
4) มาตรการ “แตง่ตัง้ผูรั้บ
ผดิชอบเกีย่วกบัเรือ่งรอ้ง
เรยีน”
 5) มาตรการ “ดำาเนนิการ
เกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
กรณีม ีบคุคลภายนอกหรอื
ประชาชนกลา่วหาเจา้
หนา้ทีข่อง องคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลนาทองวา่ทจุรติ
และปฏบิตัริาชการ ตาม
อำานาจหนา้ทีโ่ดยมชิอบ”

-

-

-

-

-

-

มติทิ ี ่2 รวม จำานวน  26  โครงการ 15,000



มติ ิ ภารกจิตามมติ ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ

ปี  2565 หมายเห
ตุงบ

ประมาณ(บ
าท)

3. การสง่
เสรมิ บทบาท
และการม ีสว่น
รว่มของภาค 
ประชาชน

3.1 จัดใหม้แีละเผย
แพร ่ขอ้มลูขา่วสารใน
ชอ่งทางที ่เป็นการ
อำานวยความสะดวก แก่
ประชาชนไดม้สีว่นรว่ม 
ตรวจสอบการปฏบิตัิ
ราชการ ตามอำานาจ
หนา้ทีข่ององคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้
ทกุ ขัน้ตอน

3.2 การรับฟังความคดิ
เห็น การรับและตอบ
สนองเรือ่ง รอ้ง
เรยีน/รอ้งทกุข ์ของ 
ประชาชน

1) กจิกรรม “อบรมให ้
ความรูต้าม พ.ร.บ.ขอ้มลู
ขา่วสาร ของราชการ พ.ศ.
2540”
 2) กจิกรรม “การเผยแพร่
ขอ้มลูขา่วสารดา้นการเงนิ
การ คลงั พัสด ุและ
ทรัพยส์นิขององคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลนาทอง
และการรับเรือ่งรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัการเงนิการคลงั”
 3) มาตรการ “ปรับปรงุ
ศนูยข์อ้มลูขา่วสารของ
องคก์าร บรหิารสว่นตำาบล
นาทองใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ข ึน้”
4) มาตรการ “การเผย
แพรข่อ้มลูขา่วสารที่
สำาคญัและ หลากหลาย”
5) มาตรการ “จัดใหม้ชีอ่ง
ทางทีป่ระชาชนเขา้ถงึ
ขอ้มลู ขา่วสารของ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
นาทอง”
1) โครงการจัดประชาคม
แผนชมุชน
 2) โครงการองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลนาทอง
เคลือ่นที่
 3) การดำาเนนิงานศนูยรั์บ

30,000

-

-

-

-

20,000
30,000

-

-

-

-

-



3.3 การสง่เสรมิให ้
ประชาชน มสีว่นรว่ม
บรหิารกจิการของ 
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่

เรือ่งราวรอ้งทกุขอ์งคก์าร
บรหิาร สว่นตำาบลนาทอง
 4) มาตรการกำาหนดขัน้
ตอน/กระบวนการเรือ่งรอ้ง
เรยีน
5) มาตรการแกไ้ขเหตุ
เดอืดรอ้นรำาคาญ ดา้นการ
สาธารณสขุและสิง่
แวดลอ้ม
6) กจิกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิใหผู้ ้
รอ้งเรยีน/รอ้งทกุขรั์บ
ทราบ
1) มาตรการแตง่ตัง้คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัด
ทำา แผนพัฒนาองคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลนาทอง
2) ประชมุประชาคม
หมูบ่า้นและประชาคม
ตำาบลประจำาปี
 3) การสง่เสรมิและ
สนับสนุนการจัดทำาแผน
ชมุชน
4) มาตรการแตง่ตัง้
ตวัแทนประชาคมเขา้รว่ม
เป็น คณะกรรมการตรวจ
รับงานจา้ง
 5) กจิกรรมการประเมนิ
ผลการปฏบิตัริาชการของ
องคก์าร บรหิารสว่นตำาบล
นาทอง
 6) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมนิ
ผลการ ปฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี
ขององคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลนาทอง

20,000

-

-

-

-

มติทิ ี ่3 รวม จำานวน  17  โครงการ 100,000



มติ ิ ภารกจิตามมติ ิ
โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ

ปี  2565 หมายเห
ตุงบ

ประมาณ(บ
าท)

4. การเสรมิ 4.1 มกีารจัดวางระบบ 1) มาตรการตดิตาม -



สรา้ง และ
ปรับปรงุกลไก
ในการตรวจ
สอบ การ
ปฏบิตัริาชการ
ขององคก์ร
ปกครอง สว่น
ทอ้งถิน่

และ รายงานการ
ควบคมุภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงนิ
แผน่ดนิกำาหนด

4.2 การสนับสนุนให ้
ภาค ประชาชนมสีว่น
รว่ม ตรวจสอบการ
ปฏบิตัหิรอืการ บรหิาร
ราชการ ตามชอ่งทาง 
ทีส่มารถดำาเนนิการได ้

4.3 การสง่เสรมิ
บทบาทการ ตรวจสอบ
ของสภาทอ้งถิน่

4.4 เสรมิพลงัการมี
สว่นรว่ม ของชมุชน 
(Community) และ
บรูณาการทกุภาคสว่น 
เพือ่ตอ่ตา้นการทจุรติ

ประเมนิผลระบบควบคมุ
ภายในของ องคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลนาทอง
2) การจัดทำารายงานการ
ควบคมุภายใน

1) มาตรการสง่เสรมิให ้
ประชาชนมสีว่นรว่ม ตรวจ
สอบ กำากบั ดแูลการ
บรหิารงานบคุคล เกีย่วกบั
การบรรจ ุแตง่ตัง้ การโอน
ยา้ย
2) กจิกรรมการรายงานผล
การใชจ้า่ยเงนิให ้
ประชาชน ไดรั้บทราบ
 3) กจิกรรมการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนในการ 
ตรวจสอบการรับ การจา่ย 
และการใชป้ระโยชน ์
ทรัพยส์นิขององคก์าร
บรหิารสว่นตำาบลนาทอง
 4) กจิกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซือ้จัด
จา้งจาก ตวัแทนชมุชน
5) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจา้ง
1) โครงการอบรมใหค้วาม
รูด้า้นระเบยีบ กฎหมาย 
ทอ้งถิน่ ผูบ้รหิาร และ
สมาชกิสภาทอ้งถิน่
 2) กจิกรรมการสง่เสรมิ
และพัฒนาศกัยภาพ
สมาชกิ สภาทอ้งถิน่
 3) กจิกรรมสง่เสรมิ
สมาชกิสภาทอ้งถิน่ใหม้ี
บทบาทใน การตรวจสอบ
การปฏบิตังิานของฝ่าย
บรหิาร
4) กจิกรรมการมสีว่นรว่ม
ในการปฏบิตังิานของ 
สมาชกิสภาองคก์าร

-

30,000

30,000

100,000

-

-

10,000



บรหิารสว่นตำาบลนาทอง
1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอรรั์ปชนัโดยภาค
ประชาชน
2) กจิกรรมการตดิป้าย
ประชาสมัพันธก์รณี
พบเห็น การทจุรติ 3) 
มาตรการการสง่เสรมิและ
พัฒนาเครอืขา่ยดา้นการ 
ป้องกนัการทจุรติ

มติทิ ี ่ 4 รวม จำานวน  14  โครงการ 170,000


