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การจัดท าแผนปฏิบัติ ก ารป้องกันการทุจ ริ ต   ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .  2565              
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและกลไก     
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีความโปร่งใส  การบริหารราชการ         
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  ตลอดจน
แสดงให้เห็นถึงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.   
ในการประชุมครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  2  มกราคม  2563  ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลา           
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)           
ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30  กันยายน  2565 

ส าหรับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ประกอบด้วย  ๔  มิติ  คือ 
 มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ ๔  การ เสริมสร้ า งและปรับปรุ งกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ ร าชการของ           

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  
และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมถึงการก่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายนิติการ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



ข 

สารบัญ 

 
หน้า 

ค าน า.                                                                                                                   ก 

สารบัญ.                                                                                                                ข 

ส่วนที่ ๑   บทน า  .                                                                                                  1                                                   
              การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.     1 
  หลักการและเหตุผล                                                                                        .2                                                                                                  
  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน .                                                                         3                                               
  เป้าหมาย  .                                                                                                  4                                                 
  ประโยชน์ของการจัดท าแผน.                                                                              4                                                                                          

ส่วนที่ ๒   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 .ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  แยกตามมิติ  ๔  มิต ิ                                            5 

มิติที่ ๑  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  .                                                      5 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  .                                                8 

.       มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  .                           ๑0 
           มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  .                                                         ๑2  
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

๑.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช             

มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริต 
ที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต  เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุม
และการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น   ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
แตใ่นทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ าแนกเป็น ๗  ประเภท ดังนี้ 
๑)  การทุจริตด้านงบประมาณ  การท าบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง  ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๒)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและ   

ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
๕)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย           

ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
๗)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถสรุป
เป็นประเด็นได้  ดังนี้ 

๑)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแต่พบว่า  ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต  ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 ๒)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม   
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย   ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้ม                
ที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 ๓)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน       
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
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 ๔)  การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ  ได้แก่  การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน 
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่   
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง    
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม  “รายได้พิเศษ”  ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖)  การขาดจริยธรรม   คุณธรรม  ในสมัยโบราณ   ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรม               
ที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและ
เกรงกลัวบาปน้อยลง  และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่ งขึ้น  มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ ตั้ งมากกว่า                 
ที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗)  มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นยกย่องคนที่มี เงิน   คนที่ เป็นเศรษฐี   มหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง   ด้วยเหตุนี้                 
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ  เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป  และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง    

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ  ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย  ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง  ภาคราชการ  โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ  ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ           
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  (Corruption Perception Index – CPI)  ซึ่งเป็น
เครื่องมือทีใ่ช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency 
International – IT)  พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘  อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘  อยู่อันดับที่ ๗๖  จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก  และเป็นอันดับที่ ๓       
ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย  และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย
ปี ๒๕๕๙  ลดลง  ๓ คะแนน  จากปี ๒๕๕๘  ได้ล าดับที่ ๑๐๑  จาก ๑๖๘ ประเทศ  ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง   

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา   ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม      
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน  
การทุจริต  (United  Nations  Convention  Against  Corruption - UNCAC)  พ.ศ. ๒๕๔๖  การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓  ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม 
ที่ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม  ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง  (Vertical  Relation)  หรืออีกนัยหนึ่ง  
. 
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คือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน   โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้อง
และพวกพ้อง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย  ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ          
คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้   ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก          
ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน   จึงส่งผลให้การท างานของกลไก
หรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ  ขาดความเข้มแข็ง   

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  ๓  เริ่มจากปี
พ.ศ. ๒๕๖๐  จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption  Perceptions Index : CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งการที่ระดับคะแนน
จะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
-๖- ยุทธศาสตร์ที่ ๑   สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓   สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕   ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖   ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index : CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
ในทางปฏิบัติ  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่  30  
กันยายน  2565  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส  สร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ  ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน  อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
๒)  เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง

ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปตาม หลักบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี (Good Governance) 
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๔)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม  (people's  participation)  และตรวจสอบ  (People’s audit)  

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕)  เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔. เป้าหมาย 
 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุข    
แก่ประชาชนท้องถิ่น  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริ ยธรรม           
การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 

๓)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๔)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่มคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท า  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์   
ในการต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption)  จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล 
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๒)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี (Good Governance)  มีความโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง 
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

๔)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 

๕)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ          
ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน 
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖5  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

๑.๑  การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร   
ทั้ งข้าราชการการ เมือ ง   
ฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑)  โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา  
ดูงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด/คณะผู้บริหาร/บุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒)  โครงการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนที่เป็นประโยชน์      
ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓)  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๔)  มาตรการการจัดท าและบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น  ฝ่ายบริหารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕)  มาตรการการจัดท าและบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น  ฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๖)  มาตรการการจัดท าและบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๗)  มาตรการการด าเนินงานมาตรการ
ประหยัดพลังงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๘)  มาตรการการก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๙)  มาตรการการออกประกาศเจตนารมณ์   
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต       
คอร์รัปชัน 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



6 
 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖5  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

  ๑๐)  มาตรการการออกประกาศนโยบาย    
ด้ า นคุณธ ร รมแล ะคว าม โป ร่ ง ใ ส             
ในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๑)  มาตรการการออกประกาศข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๒)  โครงการจัดท าจดหมายข่ า ว    
“อบจ.นศ.”  ร่วมป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน  ปีที่ 6 
๑๓)  โครงการจัดท าจดหมายข่าวเผยแพร่
ความรู้ด้านวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปีที่ 7 
๑๔)  กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
ด้านวินัยและคดีปกครอง 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

 ๑.๒  การสร้า งจิตส านึก
และความตระหนักแก่ประชาชน  
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

๑)  โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน
และประชาชน 
2)  โครงการปลูกป่าชายเลน/ชายหาด 
3)  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกู้ภัยทางน้ า 
4)  โ ค ร ง ก า ร ฝึก อบ ร ม ห ลัก สูต ร         
การกู้ภัยทางน้ า 
5)  โครงการอบรมอาสาสมัครหน่วยกู้ภัย
เครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
6)  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
7)  โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน
ขยายผลสู่ชุมชน 
8)  โครงการบริหารจัดการของเสีย
อันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
9)  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยว
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 
 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

 



7 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖5  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
  10)  โครงการจัดท าป้ายบอกทาง  

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
11)  โ ค ร งก า ร เ พิ่ มป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ       
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 

 ๑.๓  การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 
 

๑)  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนโรงเรียน ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช                                                                                                                                                                                                
๓)  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๔)  โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕)  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร  “โตไปไม่โกง”  ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (Anti-Corruption Education) 
๖)  โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน
และประชาชน 
๗)  โครงการลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
๘)  โครงการฝึกอบรมเยาวชนพ่ีเลี้ยง
หลักสูตร การจัดการกระบวนค่ายเยาวชน 
๙)  โครงการค่ายเยาวชน เรียนรู้จากภู   
สู่ทะเล 
๑๐)  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย 
ในสถานศึกษา 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๓๑๔,๑๕๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

 

 รวม จ านวน  35  โครงการ 
จ านวน   

19,564,๑๕๐.-บาท 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖5  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
๒. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้ อ ง กั น      
การทุจริต 

๒.๑  แ ส ด ง เ จ ต จ า น ง      
ทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 
 

๑)  มาตรการการออกประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
๒)  มาตรการการออกประกาศนโยบาย      
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๓)  มาตรการการออกประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
๔)  มาตรการการจัดท าและบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 
๕)  มาตรการการประกาศนโยบาย   
การบริหารงานของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๖)  โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า จ ด ห ม า ย ข่ า ว         
“อบจ.นศ.”  ร่วมป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน   

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

 ๒.๒  ม า ต ร ก า ร ส ร ้ า ง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๑)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
๒)  กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓)  กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ 
๔)  มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการ
จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ 
๕)  มาตรการแต่งตั้ ง ให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 
๖)  โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๗)  มาตรการการก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๘)  มาตรการการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
เรื่อง การรับช าระค่าธรรมเนียมผู้พักใน
โรงแรม 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 
 

 



9 
 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖5  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

  ๙)  มาตรการการจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชน  เรื่อง  การรับช าระภาษีบ ารุง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการ    
ค้าน้ ามันและก๊าซปิโตรเลียม ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส าหรับรถยนต์ 
๑๐)  มาตรการการจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชน  เรื่อง  การรับช าระภาษีบ ารุง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการ  
ค้ายาสูบ 
๑๑)  กิจกรรมการให้บริการรับช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
ของเว็บไซต์  www.nakhonsi.go.th  ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

 ๒.๓  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
  

๑)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติ
ตามผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช" 
๒)  มาตรการมอบอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๓)  มาตรการลดขั้นตอนการท างานหรือ
ปรับปรุงการท างานหรือรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บ ารุง  อบจ.จากผู้พักในโรงแรม 
๔)  มาตรการการออกระเบียบว่าด้วย  
การขอใช้อาคารเอนกประสงค์  ศาลา
ประชาคม  และโรงละครขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
พร้อมแผนผังขั้นตอนการใช้ 
๕)  มาตรการการออกระเบียบว่าด้วย
การขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
พร้อมแผนผังขั้นตอนการขอใช้ 
๖)  มาตรการการออกระเบียบว่าด้วย
การขอใช้สนามและสถานการณ์กีฬาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๗)  มาตรการก าหนดขั้ นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน  
พร้อมแผนผัง 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 

http://www.nakhonsi.go.th/
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖5  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๔  การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/ บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๑)  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น
ประจ าปี 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 

 ๒.๕ มาตรการจัดการใน
กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

๑)  กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ 
ที่ ไ ด้ ด า เ นิน การตามอ าน าจหน้ า ที่        
เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
๒)  กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

- 
 
 
 
 
- 
 

 

 รวม จ านวน  ๒7  โครงการ 
จ านวน 

7๒๐,๐๐๐-บาท 
 

๓. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

๓.๑  จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ าน าจหน้าที ่ขอ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกขั้นตอน 

๑)  กิจกรรมการจัดตั้งและด าเนินงาน 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒)  มาตรการการจัดท าคู่มือส าหรับ
ประชาชนเกี่ยวกับการเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 
๓)  มาตรการการก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
๔)  มาตรการการให้บริการรับช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ทาง www.nakhonsi.go.th   
๕)  โครงการจัดตั้งศูนย์บริการด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๖)  โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์          
การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๗)   โ ค ร ง ก า ร จั ด พิ ม พ์ ห นั ง ส ื อ              
"สารนครศรีธรรมราช"  และหนังสือสาร
นครศรีธรรมราช ฉบับพิเศษ 
๘)  โครงการการประชาสัมพันธ์งาน
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของ องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
9)  โครงการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๔๗๐,๐๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

http://www.nakhonsi.go.th/
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖5  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
  ๑0)  โครงการจัดพิมพ์วารสารองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑1)  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงินการคลัง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
- 

 

 ๓.๒  การรับฟังความคิดเหน็ 
การรับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

๑)  กิจกรรมการจัดตั้งและด าเนินงาน
ของศูนย์ รับ เรื่ องราวร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชนสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
๓)  โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ 
๔)  กิจกรรมการจัดตั้งและด าเนินงาน 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕)  โครงการ อบจ.นครศรีธรรมราชพบ
ประชาชน 

- 
 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
- 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

 

 ๓.๓  การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

๑)  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒)  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓)  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๔)  มาตรการแต่งตั้งคณะท างานโครงการ
จัดพิมพ์หนังสือ  “สารนครศรีธรรมราช”  
และหนังสือสารนครศรีธรรมราชฉบับพิเศษ 
๕)  มาตรการการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 รวม จ านวน  ๒1  โครงการ 
จ านวน 

19,9๒๐,๐๐๐.-บาท 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖5  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การเสริมสร้าง 
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขอ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑  มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

๑)  กิจกรรมจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี  
๒)  กิ จกร รมจั ดท าหนั ง สื อ รั บ รอง          
การประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
(ปค.1) 
๓)  กิ จกรรมรายงานการประ เมิ น
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
(ปค.4) 
๔)  กิจกรรมรายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายใน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2564 (ปค.5) 
๕)  มาตรการการออกประกาศ เรื ่อง  
โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วน
ราชการภายในขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 ๔.๒  การสนับสนุน ให้  
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
บริหารราชการ ตามช่องทาง
ที่สามารถด าเนินการได้ 

๑)  กิจกรรมการจัดตั้งและด าเนินงาน 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒)  กิจกรรมการจัดตั้งและด าเนินงาน 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓)  โครงการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราชพบประชาชน 
๔)  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๕)  โครงการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม
ในด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6)  กจิกรรมส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 

- 
 
 
- 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
- 
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕๖5  

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

 

๔.๓  การส่งเสริมบทบาท
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง        
สภาท้องถิ่น 

๑)  โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา  
ดูงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด/คณะผู้บริหาร/บุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
๒)  กิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
๓)  มาตรการการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  (การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สามัญประจ าสภา  จ านวน 18 คณะ) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 

 

๔.4  การเสริมพลังการมี
ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง ช ุ ม ช ม   
( community )   แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

1)  โครงการ อบจ.นครศรีธรรมราชพบ
ประชาชน 
2)  กิจกรรมการจัดตั้งและด าเนินงาน
ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
3)  โครงการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 

๘,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 รวม จ านวน  ๑7  โครงการ 
จ านวน   

22,๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
 

รวมทั้งสิ้น จ านวน  ๑00  โครงการ 
จ านวน   

 62,704,๑๕๐.-บาท 
 

     
D\วิชญาภรณ์\งานฝ่ายนิติการฯ\การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ( พ.ศ. 2563 - 
2564) ปี งปม 63\แผนปฏบิัติการ  2563 - 2564  ส่วนที่ ๒.doc 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


