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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 



 

ค ำน ำ 
  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสความสุจริต บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนแสดงให้เห็น
ถึงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลต่อ
การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผล
ให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการท างานของหน่วยงานมากยิ่งข้ึน  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้มีการพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ 
คุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนระดับ             
ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนระดับที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561– 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) และระดับ
ที่ ๓ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วน-ท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หลักการและเหตุผล  
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน เป้าหมาย และประโยชน์ของการจัดท าแผน  

ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการใน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แยกตาม 4 มิติรวมทั้งสิ้นจ านวน ๔๔ โครงการ ดังนี้  

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต จ านวน ๙ โครงการ  
มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส จ านวน 2๑ โครงการ  
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จ านวน ๗ โครงการ  
มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน ๗ โครงการ  
  ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ  

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ ต                 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จะเป็น 
ส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศไทยอันจะน าไปสู่เป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ          
มิชอบ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

 
 
 
 
 

คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตฯ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

 



 

สำรบัญ 
                   หน้ำ 
ค ำน ำ 
ส่วนที่ 1 บทน ำ           ก 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต                 ๑  
2. หลักการและเหตุผล         ๓  
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน        ๔  
4. เป้าหมาย          ๔  
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน        ๔  

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต        5  
 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ  
 แยกตาม 4 มิติ           

ส่วนที่ 3 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ             1๑  

 
 
 
 
 

 
 



1 
ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร   
 

ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ประเด็นควำมเสี่ยง             
กำรทุจริต 

Risk Score มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง         
กำรทุจริต 

๑ การบริหารงานของ 
หน่วยงาน และการ 
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. ผู้บริหารด าเนินการตาม
นโยบายของตนเองแทรกแซง
การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ 
ซึ่ งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  
2. บุคลากรของหน่วยงาน 
ป ฏิ บั ติ ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง
ผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบ
รองรับ  
3. บุคลากรของหน่วยงาน 
ไม่ ให้ คว ามส า คัญกับการ 
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว  
มาท าที่ท างาน ขาดความ 
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 1. โครงการส่งเสริมการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือป้องกัน
การทุจริต  
2. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น าหลั กคุณธรรมมาปรับ ใช้ ของ
ผู้บริหารด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส  
3. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุ จ ริ ต เ พ่ือยกระดับ 
คุณธรรมและความโปร่งใส  
4. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรของ 
หน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น  
5. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ- 
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
6. โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต  
7. มาตรการประเมินความคุ้มค่า           
ในการบริหารงานของหน่วยงาน 

๒ การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย         
โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
และการมอบหมายงานไม่        
เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้อง 
หรือมีการเรียกรับเงินเพ่ือให้
ได้รับการแต่งตั้ งหรือเลื่อน
ต าแหน่ง 

ปานกลาง 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ
บริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แก่สาธารณะ  
2. มาตรการสร้างความโปร่งใส            
ในการบริหารงานบุคคล  
3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ 
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
4. มาตรการน าผลการประเมิน  
ความ พึงพอใจของประชาชนในการ 
ให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อน 
เงินเดือนของบุคลากร 
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ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ประเด็นควำมเสี่ยง             
กำรทุจริต 

Risk 
Score 

มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง          
กำรทุจริต 

๓ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น
งบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การบริหารพัสดุ 
และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สิน ของทาง
ราชการ 

1 . การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่ เกี่ยวข้องหรือไม่
เ ป็ น ไปตามวั ตถุ ป ระส งค์            
หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ 
กับราชการ  
 
 
 
 
 
2. น าทรัพย์สินของทาง 
ราชการไปใช้ประโยชน์       
ส่วนตน 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 

1. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างประจ าปี  
3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของหน่วยงาน  
4. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย                
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ม่ ส ม ค ว ร  ผิ ด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
6. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
7. โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

๔ การให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน 

1. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน 
ตามล าดับอันเนื่องมาจาก 
ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการ
ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม 
หรือมีการติดสินบน เพ่ือให้ได้
คิวเร็วขึ้น  
2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก
ผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมปกติเพ่ือ 
แลกกับการให้บริการ            
หรือการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต  
3. ให้บริการไม่เป็นไปตาม 
มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้ 
บริการนานกว่าที่ก าหนด 
 

สูง 1. มาตรการ NO Gift Policy  
2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการ 
ให้บริการประชาชนตามหลักธรรมา-
ภิบาล  
4. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน 
“บริการเป็นเลิศ”  
5. โครงการพัฒนาระบบการให้             
บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ผ่ า น ร ะ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)  
6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง
ทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของหน่วยงาน 
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2. หลักกำรและเหตุผล  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี 
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  โดยมียุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา       
จักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2580 กล่าวคือ “ ประเทศไทยมี            
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ  เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                  
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติทั้ง            
การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม           
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบโดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนน
เต็ม 100 คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่า
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน และ
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป  
  องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index-CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 35 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่า           
ประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  
  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นถือเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตน าเงิน
งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมี
ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้
เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2566 – 
2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570  
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หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน 

๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 (1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมต่อสาธารณชน  

(2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ           
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

(3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  

(5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 

4. เป้ำหมำย  
 (1) การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้  

(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA และมีคะแนน ITA 90 คะแนนขึ้นไป  
ในปี พ.ศ. 2570 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน  
 (1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้แสดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  
 (2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความตระหนัก
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
 (3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  
 (4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม  
 (5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมที่มีประสิทธิภาพ 
เข้มแข็ง และลดการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม 

มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๖ ปี 256๗ ปี 256๘ ปี ๒๕๖๙ ปี 25๗๐ 

หมำย
เหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. กำรสร้ำง
วัฒนธรรมสุจริต  

1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ งข้าราชการ
การ เมื อ งฝ่ า ยบริ ห าร  ข้ า ร าชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑) กิจกรรมสร้างความตระหนักร่วมกันในการ
จัดท าค าปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี 
๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม         
ในการป้องกันการทุจริต 
๓) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม” 
๔) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
๕) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

 1.2 การเสริมสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

๖) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๗) โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๘) โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๖ ปี 256๗ ปี 256๘ ปี ๒๕๖๙ ปี 25๗๐ 

หมำย
เหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 1.3 การเสริมสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

๙) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม            
แก่นักเรียน 
 

- - - - -  

 รวม ๙ โครงกำร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  
 ๒. กำรบริหำร
รำชกำรด้วย
ควำมโปร่งใส 

๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
๑๑) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ 
๑๒) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 

 

 ๒.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ             
ความโปร่งใส 
 

๑๓) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
๑๔) มาตรการ NO Gift Policy  
๑ ๕ )  ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ                  
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม 
๑๖) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
๑๗) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๖ ปี 256๗ ปี 256๘ ปี ๒๕๖๙ ปี 25๗๐ 

หมำย
เหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  
๑๙) กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี”  
๒๐) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  
๒๑) มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณ       
ที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ  
๒๒) โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
๒๓) โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
๒๔) มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 

 ๒.๓ มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

๒๕) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
๒๖) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ร าชการขององค์การบริหารส่ วนจั งหวัด
นครพนม”  
 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๖ ปี 256๗ ปี 256๘ ปี ๒๕๖๙ ปี 25๗๐ 

หมำย
เหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗) โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน   
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๒๘) โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน      
การปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม 
๒๙) มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย          
การปฏิบัติราชการแทน ขององค์การบริหาร-
ส่วนจังหวัดนครพพนม  
๓๐) มาตรการกระจายอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

 รวม ๒๑ โครงกำร - - - - -  
๓. กำรส่งเสริม
บทบำทและกำรมี
ส่วนร่วมของภำค
ประชำชน 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

๓๑) โครงการจัดเวทีประชาคม  
๓๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน      
ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม 
๓๓) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
- 
 
 
- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
- 
 
 
- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
- 
 
 
- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
- 
 
 
- 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
- 
 
 
- 
 

กอง
ยุทธศาสตร์
และ
งบประมาณ 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

๓๔)  มาตรการจัดการ เรื่ องราวร้ องทุกข์
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด
นครพนม 
 

- - - - -  
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๖ ปี 256๗ ปี 256๘ ปี ๒๕๖๙ ปี 25๗๐ 

หมำย
เหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 ๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค           
ประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

๓๕) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 
๓๖) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดย           
ภาคประชาชน 
๓๗) มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย   
ด้านการป้องกันการทุจริต 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
 

 

 รวม ๗ โครงกำร ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  
๔. กำรยกระดับ
กลไกกำร
ตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหาร 
ความเสี่ยงการทุจริต 
 
 
 
 
 

๓๘) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี  
๓๙) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน  
๔๐) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ ย ง            
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

 
 
 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบ
ของสภาท้องถิ่น 

๔๑) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๔๒) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิ กสภาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
นครพนม 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
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มิติ ภำรกิจตำมมิติ โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๖ ปี 256๗ ปี 256๘ ปี ๒๕๖๙ ปี 25๗๐ 

หมำย
เหตุ 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

งบประมำณ 
(บำท) 

 4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริต 

๔๓) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม  
๔๔) มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
 

      

 รวม ๗ โครงกำร -  - - -  
 รวมทั้งสิ้น ๔๔ โครงกำร ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
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ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มิติที่ 1 กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร 
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 1.1.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และกำรประพฤติตน
ตำมประมวลจริยธรรม  

ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักร่วมกันในกำรจัดท ำค ำปฏิญำณตนเป็นขำ้รำชกำรที่ดี 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

 การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาที่มีความส าคัญและเป็นปัญหาใหญ่การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่บั่นทอน
การพัฒนาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเจริญในสังคมและความผาสุกแก่ประชาชนมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานถึงแม้ว่าในปัจจุบันสังคมไทยมีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
มากขึ้นแต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางมีรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากอดีตมากขึ้น
ขยายตัวออกไปในวงกว้างและมีลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งปัญหาดังกล่าวล้วนแล้วแต่เกิดจากข้าราชการ             
ขาดจิตส านึกขาดคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตนเหนือประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการทุจริตและประพฤติ          
มิชอบในวงราชการอันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความเจริญในสังคมและความผาสุกแก่ประชาชนฉะนั้นควรที่จะสร้าง
จิตส านึกร่วมกันของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบและร่ วมกัน
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน จึงได้จัดท าโครงการสร้างความตระหนักร่วมกัน           
ในการจัดท าค าปฏิญาณตน “จะประพฤติปฏิบัติเป็นข้ำรำชกำรที่ดีตำมรอยพระยุคลบำท จะมุ่งม่ันแน่วแน่แก้ไข
ปัญหำของชำติและประชำชน  และเสริมสร้ำงคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินโดยยึดม่ันในหลักธรรมและควำมถูกต้อง
ตลอดไป ” 

3. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง มีจิตส านึกต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมและความถูกต้อง 
 2. ลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในราชการ 

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง จ านวน ๒๐๐ คน 

๕. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท าค าปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการที่ดี เพ่ือร่วมกล่าวปฏิญาณตน ก่อนเปิดการประชุมประจ าเดือน 
หรือในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการประชุมครั้งแรกที่มีการประชุม 
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๖. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๖ – ๒๕๖๕  

8. งบประมำณด ำเนินกำร    
           ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม   

10. ผลผลิต,ผลลัพธ์ 
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ล ำดับที่ ๒ 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต  

2. หลักกำรและเหตุผล   
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส า เร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน             
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ                       
ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท างานย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้า
ได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรม
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทาง
ในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมมีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเทเสียสละมีความเมตตา 
กรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ 
ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส
มีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความ
พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเองต่อ              
การท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนิน

ชีวิตได้อย่างถูกต้อง   
3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน     

ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น   
3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

4. กลุ่มเป้ำหมำย   
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  จ านวน  ๒๐๐  คน   

5. วิธีด ำเนินกำร 
จัดปฏิบัติธรรม ท าบุญตักบาตร ถือศีล ปฏิบัติสมาธิภาวนา หรือบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันพระ หรือ           

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาตามสถานที่ราชการ วัด โรงเรียน 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๖ – ๒๕๗๐   
 
 



14 
 

๗. งบประมำณ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด /กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครพนม 

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์   
 ผลผลิต 

1) บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง   
2) บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ                      

การด าเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง   
ผลลัพธ์ 
ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ และต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี  
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ล ำดับที่ ๓ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
    นครพนม”  

2. หลักกำรและเหตุผล  

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง          
แห่งการกระท า และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มีหน้าที่ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน         
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  9 ประการ ได้แก่ ๑ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม, ๒ มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,๓ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,๔ ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ๕ ให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ , ๖ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,๗ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ , ๘ ยึดมั่น             
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ๙ ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร 
และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการ
แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนองค์การบริหารหารส่วน
จังหวัดนครพนม ได้จัดท า มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดนครพนม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

ที่ชัดเจน และเป็นสากล   
3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล

และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย   

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต  
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ   

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครพนม จ านวน  ๒๐๐  คน  
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๕. วิธีด ำเนินกำร   
๕.๑ จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ  
๕.2 ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคคลในองค์กร และ

สาธารณชน  
๕.๓ ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด  
๕.๔ ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ              

เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด  
๕.๕ ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชน ให้มี

ส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้
ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด)  

๕.๖ ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ  
๕.๗ รายงานผลการด าเนินการ 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๖ – 25๗๗๐ 

 ๗. งบประมำณด ำเนินกำร  
 ไม่ใช้งบประมาณ  

๘. ผู้รับผิดชอบ   
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์   
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครพนม ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
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1.1.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรยึดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ -             
ส่วนตนที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

ล ำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม 

2. หลักกำรและเหตุผล  
ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจึงได้
ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเพ่ือป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์          

ทับซ้อน 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ  

บริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม มีจิตส านึก ค่านิยม 

และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

๔. กลุ่มเป้ำหมำย  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครพนม จ านวน  ๑๐๐  คน  

๕. วิธีกำรด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดตั้งคณะท างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่              

อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ  
๕.๒ ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท า             

ร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๕.๓ จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง                 

แนวทางการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๕.๔ ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อเสนอแนะ

ที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน  
๕.๕ จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
๕.๖ เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครพนมและสาธารณะชนให้รับทราบ   
๕.๗ รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร  
 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครพนมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อยละ 80 ของจ านวนเจ้าหน้าที่ (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 2 

๒) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ชุด  
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง (เช่น 

เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน)  
ผลลัพธ์  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครพนมมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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๑.๑.๓ เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ล ำดับที่ ๕ 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ        
    และซ่ือสัตย์สุจริต  

2. หลักกำรและเหตุผล  
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน  และ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                  
พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
อย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจึงได้ด าเนิน
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือยกย่อง
ชมเชย หรือให้รางวัล พนักงาน หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์
สุจริต เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
๓.๒ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะ 

อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ 

และซื่อสัตย์สุจริต  
๕.๒ คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ  
๕.๓ จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ  
๕.๔ เชิญชวนให้ส านัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก  
๕.๕ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน  

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  
๕.๖ ประกาศผลการคัดเลือก 
๕.๗ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ  
๕.๘ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  และ

สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  จดหมายข่าว 
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม   

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต  
ผลลัพธ์ 
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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1.2 กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น  
1.2.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ แยกแยะผลประโยชน์- 

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ล ำดับที่ ๖ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

2. หลักกำรและเหตุผล  
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ

ปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายทีค่รอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ   

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อัน
รวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย   

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และ
เพ่ือน า เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไก
ส าคัญที่จะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  จึงได้ตระหนัก และเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมให้บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง   
3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา            

การทุจริตคอร์รัปชัน  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
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๕. วิธีด ำเนินกำร   
๕.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล   
๕.2 จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
๕.3 ตรวจสอบความถูกต้อง   
๕.4 จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
๕.5 แจกจ่ายให้บุคลากร  

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ – ๒๕๗๐ 

๗. งบประมำณด ำเนินกำร  
  ไม่ใช้งบประมาณ  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

๙.ผลผลิต/ผลลัพธ์   
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2.2 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ล ำดับที่ ๗ 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวโดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี             
(พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                
ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึก   
ในการรักษาประโยชน์สาธารณะทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับทุกกลุ่มในสังคมควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต  ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึง              
ภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการ
ลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจึงได้ด าเนิน
โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของ              
การทุจริต  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน  
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน  
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจ าวัน  

๔. กลุ่มเป้ำหมำย  
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจ านวน 200 คน  

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ  
๕.๒ มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
๕.๓ ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม  
๕.๔ ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม 

เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
5.๕ ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด  
๕.๖ รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการจัดอบรมจ านวน 1 ครั้ง  
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้             

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
ผลลัพธ์  
ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดย

ใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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1.2.3 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

ล ำดับที่ ๘ 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต  

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจน
หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้ง
แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดกลยุทธ์ด้านการป้องกันและ
เฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอม
ให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม          
จึงให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้างจิตส านึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้าน              
การทุจริต โดยได้จัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยม ให้มีทัศนคติ
วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ               
ที่เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือส่งเสริม และสร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงการสร้างค่านิยมและการเฝ้าระวังต่อต้านการทุจริตให้แก่

เด็ก เยาวชนและประชาชน  
๓.๒ เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน             

ทางคุณธรรมและจริยธรรม  
๓.๓ เพ่ือประชาสัมพันธ์บุคคลล าดับที่ดีด ารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก  
๓.๔ เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจ านวน 100 คน  

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดหาข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริต  
๕.๒ จัดท าสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่ก าหนดไว้  
๕.๓ เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่  
๕.๔ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่างๆ  
๕.๕ ประเมินติดตามผลการด าเนินการ  
๕.๖ รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
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7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) เผยแพร่สื่อการสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง  
2) มีการรณรงค์ในสถานศึกษาและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง  
ผลลัพธ์  
1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนัก  

ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล)  
2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วม โครงการ 

(ส ารวจจากรายชื่อเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
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1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน  
1.3.1 เสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

ล ำดับที่ ๙ 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

๒. หลักกำรและเหตุผล  

การจัดการเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีความส าคัญมากโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ ซึ่งเป็นยุคที่คุณธรรม 
จริยธรรมเสื่อมถอย ผู้คนในสังคมเอารัดเอาเปรียบมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น คดโกงเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ที่ตนเอง
และพวกพ้องต้องการ ไม่มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาป ฉะนั้นถ้านักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมประจ าใจ และ
ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษมีความเกรงกลัวต่อบาปจะท าให้ไม่กล้าท าชั่ว ซึ่งจะส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข ดังนั้น   
จึงได้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนเพ่ือฝึกการแสดงออก การมีสัมมาคารวะ มีความอ่อนน้อมชื่อสัตย์สุจริต 
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  

๓. วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติอันดีงามเป็นที่ยกย่องของสังคม  

๓.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีสัมมาคารวะธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
๓.๓ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักรักชาติ ศาสนา พระหากษัตริย์ และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้  

๔. กลุ่มเป้ำหมำย  
นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม   

๕. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ  
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
๕.๓ ประชุมวางแผนด าเนินการ  
๕.๔ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
๕.๕ ประเมินผลการปฏิบัติโครงการ  
๕.๖ สรุปผลการปฏิบัติโครงการ  

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ – 2570  

๗. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต 
๑) นักเรียนผ่านการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ครบ  
๒) นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
ผลลัพธ์ 
นักเรียนแกนน าสามารถสร้างเครือข่ายให้นักเรียนในโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม น าไปสู่การน าไปใช้และ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มิติที่ ๒ กำรบริหำรรำชกำรด้วยควำมโปร่งใส 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๒.๑ กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1.1 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน  

ล ำดับที่ ๑๐ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรปรับปรุงและพัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน  

2. หลักกำรและเหตุผล  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น  เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจึงได้มี               
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร                  
ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
๓.๒ เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน  
๓.๓ เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน  
๓.๔ เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครพนม 

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้มีการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
๕.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  
๕.๓ จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕.๔ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีการ

แสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 

๕.๖ จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                 
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง               
การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย  ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ 
ที่ก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๕.๗ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม หรือ
ขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ  
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- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ  
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  

- มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 
การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 ๕.๗ ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ    
ระบบ Call Center  

๕.๘ จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
๕.๙ จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการรวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

 9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง  
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม       

ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
ผลลัพธ์  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจความ            

พึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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2.1.2 กำรเปิดเผยข้อมูลกำรบริหำรเงินงบประมำณ  

ล ำดับที่ 1๑  

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงบประมำณ  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่อง         
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ-       
จัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน ดังนั้น เพ่ือให้                     
การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
เพ่ือให้ประชาชนไดเ้ข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง ได้ทุกโครงการและกิจกรรม  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ–จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

๔. กลุ่มเป้ำหมำย  
๔.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
๔.๒ ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  
๕.๒ เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้  

ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ  
๕.๓ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตาม  และตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ 

๕.๔ ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ  
๕.๕ จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 

สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น  
๕.๖ ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   

 ๕.๗ รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชน
ให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่  

1) ผลการด าเนินโครงการ  
2) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
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3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบก าหนด  
4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง  
ผลลัพธ์  
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
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2.1.3 กำรเปิดเผยข้อมูลและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

ล ำดับที่ 1๒ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ และก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะ  
 ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม 

2. หลักกำรและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนมจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วย               
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใส                 
ในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนมได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับ          
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์            
ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้ เช่น ข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ  
๓.๒ เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ 

กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  
๓.๓ เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
๓.๔ เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล  

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  
๕.๒ ประชุมคณะท างานฯ  

1) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนมต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ  และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 
ประเด็น ดังนี้  

1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  

1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน คู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจ ความพึงพอใจการให้บริการ E – Service  
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1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการ
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
  2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร                   
การให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ ต่อ
ประชาชน  

3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่  
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมให้ผู้บริหารทราบ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
- ข้อมูลพื้นฐาน  
- การบริหารงาน 
- การบริหารเงินงบประมาณ 
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
- การส่งเสริมความโปร่งใส  

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้  
3) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ กฎ

ข้อบังคับท่ีก าหนด  
4) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
ผลลัพธ์  
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ต่ ากว่า             

ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ)  
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
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2.2 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส  

2.2.1 กำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็นไป ตำมหลัก         
ธรรมำภิบำลของผู้บริหำร  

ล ำดับที่ 1๓ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแสดงเจตนำรมณ์ในกำรน ำหลักคุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 
  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนมด้วยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับ 
  คุณธรรม และควำมโปร่งใส  

2. หลักกำรและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต  รวมทั้งผู้บริหาร    
มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็ นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการ
ด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรม           

มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม  และ                
ความโปร่งใส  

๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม  และความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมสู่การรับรู้ของสาธารณชน  

๓.๓ เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
๔.๒ ประชาชน  

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ  
๕.๒ ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ  
๕.๓ จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร  
๕.๔ ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ  

ป้องกันการทุจริตฯ  
๕.๕ เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด  
๕.๖ จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๕.๗ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
๕.๘ เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด  
๕.๙ ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๕.๑๐ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
๕.๑๑ รายงานผลการด าเนินการ  
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท า 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครพนม พ.ศ. 2566 - 2570  
ผลลัพธ์  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.2.2 กำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน  

ล ำดับที่ 1๔ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร NO Gift Policy  

2. หลักกำรและเหตุผล  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของนักการเมือง
ให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทย ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประเด็นปฏิรูปด้าน           
การป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการ
บริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิด
ทางอาญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                  
ในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วม                          
ของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง  
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท า             
อันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติ  หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์            
ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
๓.๒ เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหาร   

ส่วนจังหวัดนครพนม มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้  
๕.๒ จัดท าประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy  
๕.๓ ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy  
๕.๔ เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
๕.๕ ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy  
๕.๖ รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  
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8. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ  
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ด าเนินการ

ตามแนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/ แบบส ารวจ)  
ผลลัพธ์  
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ไม่มีเรื่อง

ร้องเรียน                     เรื่องสินบน 
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ล ำดับที่ ๑๕ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม 

2. หลักกำรและเหตุผล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานโดยการจัดท า “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม” เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้มีความพร้อมในการปฏิบั ติงานตามภาระหน้าที่                
ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  

3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดตั้งคณะท างานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
๕.๒ ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือด าเนินการ ดังนี้  

1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
2) จัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  โดยต้องมีรายละเอียด
ต่างๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทาง            
การก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  
 ๕.๓ เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงช่องทางอ่ืนๆ  

๕.๔ ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส  
๕.๕ ปฏิบัติตามมาตรการ  
๕.๖ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ  
๕.๗ รายงานผลการด าเนินการ  
๕.๘ เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต  
มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  
ผลลัพธ์  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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ล ำดับที่ ๑๖ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล  

2. หลักกำรและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีอ านาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นบริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
ราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดี  หรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และ          
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานของ
องค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมี
มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ 
ด้านการพัฒนาระบบบริหาร ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และ                    
การให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใสและตรวจสอบ             
การท างานได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี             

คนเก่งเข้ามาท างาน  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ  
๕.๒ จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอ านาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  
๕.๓ จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
๕.๔ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวมความเห็น

เสนอต่อผู้บริหาร  
๕.๕ คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 

- มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างาน  
ส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ  

- มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น    
เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร  
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- มาตรการการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือนของบุคลากร  

- มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน 
- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ฯลฯ  

๕.๖ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล  
๕.๗ ด าเนินการตามมาตรการ  
๕.๘ รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จ านวน 1 มาตรการ  
ผลลัพธ์  
- ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมลดลง 
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ล ำดับที่ ๑๗ 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร              
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน           
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณา          
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวั ดนครพนม    
จึงได้ด าเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ  เป็นกรรมการ 
และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการ ที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  

๕.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและ
เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๕.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๕.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวน              
ผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการเสนอมา  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ  
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดย

แบบประเมิน)  
ผลลัพธ์  
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
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ล ำดับที่ ๑๘ 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี”  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ           
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ     
ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดท ากิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เกิดความ
คุ้ มค่ าและมีป ระสิ ทธิ ภ าพ  ลดข้ อผิ ดพลาด ในการ เบิ กจ่ า ย เ งิ นตามข้ อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ า ย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น
เรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้า  

ในการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย

งบประมาณ  
๓.๓ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดตั้งคณะท างานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
๕.๒ จัดประชุมบุคลากรทุกส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส  
๕.๓ จัดตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross 

Check)  
๕.๔ ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะท างานก าหนด 
๕.๕ รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
2) มีการด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross Check) 
ผลลัพธ์  
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80 
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ล ำดับที่ ๑๙ 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน องค์การ- 
บริหารส่วนจังหวัดนครพนมจึงได้ด าเนินกิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี” เพ่ือปรับปรุงการจัดหา
พัสดุให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง  
๓.๒ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ  
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
๕.๒ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
๕.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ๕.๔ รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน  
ปีงบประมาณถัดไป  

๕.๕ เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี จ านวน 1 ฉบับ 
2) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง  

ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง 
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ล ำดับที่ 2๐ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีการบริหาร  
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน  รวมทั้ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้ก าหนด                       
การด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนมให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการด าเนินการที่ขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม”  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓.๓ เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  
๕.๒ จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครพนมและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน  
๕.๓ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการ

จัดหาพัสดุและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน  
๕.๔ ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ

งานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๕.๕ ด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  
๕.๖ รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต 
มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 ฉบับ  
ผลลัพธ์  
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 
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ล ำดับที่ 2๑ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรป้องกันกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภำพ  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนมจึงให้ความส าคัญกับการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงได้จัดท า “มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ 
ไมม่ีประสิทธิภาพ”  

3. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพ  
๓.๒ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดท ามาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  
๕.๒ จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร               

ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน  
๕.๓ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ก าหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในประเด็น 

ดังนี้ 
   - ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่  

- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานหรือไม่  
- เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการด าเนินหรือไม่  
- ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน  

๕.๔ ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่ก าหนด  
๕.๕ ด าเนินการตามมาตรการ  
๕.๖ รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ จ านวน 

1 ฉบับ  
ผลลัพธ์  
จ านวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณลดลง 
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ล ำดับที่ 2๒ 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วน- 
จังหวัดนครพนม  

2. หลักกำรและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้มีอ านาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นบริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
ราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผล
ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากข้ึนย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท า
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
ต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
๓.๒ เพ่ือทราบถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน -

จังหวัดนครพนม 
๓.๓ เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การ-

บริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้  
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๕.๒ จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบ            
ที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 

๕.๓ จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
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๕.๔ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง  

๕.๕ เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบ                   
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าวเป็นต้น  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมำณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต  
มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
ผลลัพธ์  
จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติลดลง 
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ล ำดับที่ 2๓ 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล  

2. หลักกำรและเหตุผล  

ประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า  เป็นสังคม 
พหุวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก  ปฏิบัติในการ
ให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม 
และความเสมอภาคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการจัดท าบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตาม           
อ านาจหน้าที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้
อ านาจอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และค านึงถึงความถูกต้อง
ชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชน           
ในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก า เนิด             
เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต 
สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ รับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  

3. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  
๓.๒ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน           

อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
๓.๓ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน          

ในท้องถิ่น  
๓.๔ เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการและเกิดความเชื่อมั่น              

ในองค์กร  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร   เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

กระบวนการท างาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให้ดีขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประชุม                 
ให้บุคลากร และประชาชนทราบ  

๕.๒ จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน เพ่ือสร้าง  
เกณฑ์มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส  และ         
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น  
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๕.๓ จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  

๕.๔ จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้อง
วงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ  

๕.๕ จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้พิการ  
๕.๖ มีการน าระบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน  
๕.๗ จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการ  

แก้ไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์  อีเมล์ 
เว็บไซต์ เป็นต้น  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ ให้บริการ)  
ผลลัพธ์  
จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
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2.2.3 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  

ล ำดับที่ ๒๔ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส  

2. หลักกำรและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน                    
การป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ด าเนินการจัดท า 
“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
(พ.ศ. 2566 – 2570)” เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลัก                
ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
๓.๒ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

๔. กลุ่มเป้ำหมำย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕.๒ ประชุมคณะท างานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต,

วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
๕.๓ เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงาน การท าแผนฯ

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ รายงานและติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์
ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น  

๕.๔ ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  ให้แก่
เจ้าหน้าทีแ่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕.๕ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
๕.๖ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
๕.๗ รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 

ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น  

๕.๘ เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  
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8. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครพนม พ.ศ. 2566 - 2570  
ผลลัพธ์  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3 มำตรกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน  

2.3.1 จัดท ำข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต             
มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยควำมสุจริตภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล  

ล ำดับที่ ๒๕ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล” 

2. หลักกำรและเหตุผล  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนี ในการประเมิน
ที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก  รวมถึงข้อเท็จจริงของ                 
การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับบุคคลหรือเกิดจาก
ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่
ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม                 
แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ          
เกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริต และปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” ที่ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายใน
องค์กร ที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”  
๕.๒ จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก              

ธรรมาภิบาล  
๕.๓ ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่ มีดัชนี         

ในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น  
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  
- ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่  
- ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์  

ส่วนตัว เป็นต้น โดยก าหนดจัดท าเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  
- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อ านวยการส านัก/กอง  
- ผู้อ านวยการส านัก/กอง กับ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน  
- ผู้อ านวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา  
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๕.๔ รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ และอนุมติั  
๕.๕ ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
๕.๖ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง  
๕.๗ รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล  
ผลลัพธ์  
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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ล ำดับที่ ๒๖ 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม”  

2. หลักกำรและเหตุผล  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า การปฏิบัติ
หน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร.          
อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ 
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมกับปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี 
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

 3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย  เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
๓.๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการ  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชั ดเจน โดยจัดท าข้อตกลง         

การปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าว                  
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่งจูงใจ ตามระดับผลงาน 
โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณา
และเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แต่ละมิติ ดังนี้  

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๕.๒ ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ                
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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๕.๓ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง                 

การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด             
เป็นต้น  

- ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  และผู้จัดเก็บ
ข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  ของหน่วยงานในการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว  

๕.๔ รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  หรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด  

๕.๕ วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
๕.๖ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์               
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

๕.๗ รายงานผลการด าเนินงาน  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง  
ผลลัพธ์  
จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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2.3.2 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือกำรปฏิบัติงำนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร บริกำร
ประชำชน รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำย สำรสนเทศของ
องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น  

ล ำดับที่ ๒๗ 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการ                        
ของประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต 
ด าเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียวหรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา 
เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจน              
อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของ
ประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสาร
หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 
เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ 
ตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้การกระท า
ใดจะต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้องจัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับ
บริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเ ว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ               

ทาง ราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด  
๓.๒ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชนโดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอสถานที่ให้บริการ  
๓.๓ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
๓.๔ เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง           

ส่วนท้องถิ่น  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
๕.๒ ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
๕.๓ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น  
๕.๔ ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๕.๕ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
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7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีคู่มือส าหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ              

พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ผลลัพธ์  
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ)  
2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

ล ำดับที่ ๒๘ 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วน 
จังหวัดนครพนม  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการสาธารณะแก่
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจ านวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work 
Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน 
และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าขึ้นส าหรับงานที่มีความซับซ้อนมีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับ
หลายคนสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้
เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
๓.๒ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร  
๓.๓ เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร  
๓.๔ เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
๕.๒ ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕.๓ จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ยึดถือ 

ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด  ส าหรับ
เจ้าหน้าทีห่รือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  

๕.๔ ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้  
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ  

๕.๕ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
๕.๖ รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้การปฏิบัติงานเป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
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2.3.3 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทน หรือกำร
ด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และประชำชน  

ล ำดับที่ ๒๙ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยกำรปฏิบัติรำชกำรแทนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม 

2. หลักกำรและเหตุผล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขอเองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น             
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการท าให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ  
การกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นบริหารกิจการ              
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล          
มาใช้ในการบริหารงานต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มคีวามยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง         

ความต้องการของประชาชน  
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ               

สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และหัวหน้า
ส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้รองปลัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัด              
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น  
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๕.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ  และ              
ถือปฏิบัติ  

๕.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๕.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
ผลลัพธ์  
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ ให้บริการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริตลดลง 
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ล ำดับที่ ๓๐ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกระจำยอ ำนำจขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม 

2. หลักกำรและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง           
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้าน             
การอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร  ไม่มีการกระจาย
อ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่าย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก          
อันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบ           
การให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก 
และได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอน การให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง   

ความต้องการของประชาชน  
๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ ด าเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบแก่บุคลากรในหน่วยงาน  
๕.๒ เพ่ิมการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต  
๕.๓ จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
๕.๔ จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ          

สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และหัวหน้า
ส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

๕.๕ กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจแนบท้ายค าสั่ง  
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๕.๖ กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย  

๕.๗ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ  และ           
ถือปฏิบัติ  

๕.๘ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๕.๙ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
๕.๑๐ รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีค าสั่งมอบหมายงาน,มอบอ านาจ,รักษาราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
ผลลัพธ์  
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ ให้บริการ)  
2) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.1.1 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ  

ล ำดับที่ 3๑ 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดเวทีประชำคม  

2. หลักกำรและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
และเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ 
ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมก าหนด  แนวทางการด าเนินงาน 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมด้วยการจัดท าโครงการ 
จัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะการด าเนินกิจการ ที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในชุมชุน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจการตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๓.๒ เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
๓.๓ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ  

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
๓.๔ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓.๕ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม  
๓.๖ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน  และ          

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม  
๕.๒ จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม  

ประชุมประชาคม เพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา  และสถานที่           
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้น า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน  

๕.๓ น าผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น  
รูปธรรม ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

๕.๔ ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ  

 



67 
 

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
๓00,000.- บาท  

8. ผู้รับผิดชอบ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่อย่างเสมอภาค  และ                

เท่าเทียมกัน  
ผลลัพธ์  
1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน  
3) มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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ล ำดับที่ ๓๒ 

1. ชื่อโครงกำร : ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วน 
 จังหวัดนครพนม  

2. หลักกำรและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้

และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ  การที่องค์การบริหารส่วน-
จังหวัดนครพนมจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมี          
ส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและร่วมด าเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน  
๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของตน  
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส เพ่ือ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/ มาตรการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตน  

๔. กลุ่มเป้ำหมำย  
ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ ดังนี้  

1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการ  จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ านวนสัดส่วนที่มีผล  ต่อการตัดสินใจในการ
บริหารโครงการ/กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

- การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
- การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ  

2) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3) เผยแพร่ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุง    

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน  
5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอนต่อไป  
6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสาธารณชน  
7) รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
๕.๒ จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม  และ           

การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ             
วันเวลาและก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น  
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และมีช่องทาง

ให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น  
ผลลัพธ์  
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพ่ิมข้ึน 
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3.1.2 กำรมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน  

ล ำดับที่ ๓๓ 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม 

2. หลักกำรและเหตุผล  

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่  ตลอดจน
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น               
มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง                 
ความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงด าเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และร่วมปรับปรุง

แก้ไขโครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้ 

๓.๓ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
4. กลุ่มเป้ำหมำย  

ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
๕.๒ จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
๕.๓ จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
๕.๔ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา 2 คน  
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน  
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้  

1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมปีละ 2 ครั้ง เป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
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3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนมส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  

4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมอบหมาย  
5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
6) ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบผ่าน

ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
10) รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและร่วมปรับปรุงแก้ไข โครงการต่าง ๆ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ผลลัพธ์  
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน  
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัยของประชำชน
ในท้องถิ่น  

3.2.2 มีระบบและช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย  
3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทรำบถึงกำรได้รับเรื่อง 

ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

ล ำดับที่ ๓๔ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม 

2. หลักกำรและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว                  
ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานบริการ สาธารณะ
และการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส  จึงได้จัดท ามาตรการ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผล              
การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มี
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอน ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม            

ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม  
๓.๒ พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล  

และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
๕.๒ ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครพนมเพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการ  หรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก  

๕.๓ คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป  

- ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม  

- ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ  
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  

- ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
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- ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

- ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการ หรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนสามารถ
ติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
- จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ  ระยะเวลาด าเนินการ 
เป็นต้น  

- ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
- ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแส  

- จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
- จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
๕.๔ จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน

การทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๕.๕ ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนมให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

๕.๖ จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข  ไม่ให้เกิด
ปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  

๕.๗ รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข  และเผยแพร่
ให้สาธารณชนทราบ  

๕.๘ คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ  
๕.๙ ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ  
๕.10 รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  ให้ผู้บริหาร

รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
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3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน  

4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทาง              
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                    
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการ             
ที่ก าหนดไว้  

ผลลัพธ์  
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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3.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต  

3.3.3 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต  

ล ำดับที่ ๓๕ 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต  

2. หลักกำรและเหตุผล  

ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ  
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน
ในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชน             
ในการติดตามตรวจสอบการทุจริต การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วน          
ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจึงได้
จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม 
สนับสนุนและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต                 
อย่างเข้มแข็งต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ 

ต่อต้านทุจริต  
๓.๒ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครพนม 

5. วิธีด ำเนินงำน  
๕.๑ จัดตั้ งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน                     

ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
๕.๒ ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน            

ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  
๕.๓ หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ 

ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน  
๕.๔ หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมและสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อน ตามแนวทาง 

แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต  
๕.๕ สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
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ผลผลิต  
เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย  
ผลลัพธ์  
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
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ล ำดับที่  ๓๖ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอรร์ปัชันโดยภำคประชำชน  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของ
พวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมหากใช้
ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัปชัน           
ซึ่งต้องด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  

3. วัตถุประสงค์   
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. เป้ำหมำย  
คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนประชาชน หรือสื่อมวลชนที่มีจิตอาสาในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครพนม  

๕. วิธีด ำเนินกำร   
๕.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชน หรือสื่อมวลชนประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง 

การคอร์รัปชัน   
๕.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชน หรือสื่อมวลชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๖ - 25๗๐  

๗. งบประมำณด ำเนินกำร  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 ๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
คณะกรรมการชุมชนประชาชนตัวแทนชุมชนหรือสื่อมวลชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและ

สามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้  
ผลลัพธ์  
มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนหรือสื่อมวลชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ               

คอร์รัปชันในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
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ล ำดับที่  ๓๗  

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 25๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณการ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             
พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม               
การทุจริต   

ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง 
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ พัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้การมีเครือข่าย               
ที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต          
คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการเป็น
เครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และ
ร่วมตรวจสอบ เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมพิจารณาแล้วเห็นว่า
การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง  

3. วัตถุประสงค์   
๓.๑ เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น   
๓.๒ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต  

  ๓.๓ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

4. เป้ำหมำย   
ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และประชาชน ที่มีจิตอาสาในเขตองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครพนม เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม 

๕. วิธีด ำเนินงำน   
๕.๑ แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  
๕.2 จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง              

โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย   
๕.๓ เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครพนม ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต   
๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต  
๕.๕ ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมกับบุคคลองค์กร        

ส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
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๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ – 2๕๗๐ 

๗. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไม่ใช้งบประมาณ  

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 
  1) ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
  2) ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต   
 ผลลัพธ์ 

ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มิติที่ 4 กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1 กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบตรวจสอบภำยใน  

ล ำดับที่ ๓๘ 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี  

2. หลักกำรและเหตุผล  

การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรม การเพ่ิมมูลค่าขององค์กร 
รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและดูแลให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและ             
ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถ
น าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เ พ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น 
การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ              
ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติ             

มิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากร

ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
๓.๓ เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  และให้มี

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  
๕.๒ สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ                   

ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ        
หน่วยรับตรวจ  
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๕.๓ สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง                 
การบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

๕.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ  ก าหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  

๕.๕ รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริตรวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
โอกาสของความส าเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน  

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ

หน้าที่  
2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ผลลัพธ์  
1) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ  
2) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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4.1.2 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน  

ล ำดับที่ ๓๙ 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  

2. หลักกำรและเหตุผล  

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุม  หรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์               
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ  และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดย           
ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติ  ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทาง
ราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ  นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน                     
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบ
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุม          
ทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุ
ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่ และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน           
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยง หรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  

๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร          
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  

๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  

๓.๔ เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5  
 

 



83 
 

๕.๒ จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย  

(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ          
ที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  

(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน : ปค.4)  

(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน  (รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5)  

(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6)  

๕.๓ เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9  

๕.๔ น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
๕.๕ เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน  และ

สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  

๖. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน  และ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 

โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  

ผลลัพธ์  
1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ร้อยละ 80 

ในระดับมาก)  
2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  
3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมลดลงร้อยละ 5  
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4.1.3 มีกำรจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

ล ำดับที่ 4๐ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครพนม 

2. หลักกำรและเหตุผล  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนด ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการ ประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100)ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดย  
ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 
คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้
ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่ง ในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอด        
การทุจริตและประพฤติ มิชอบ” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการ
ปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญ  ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครพนมจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง 
จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเพ่ือเป็นป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
๓.๒ เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  

4. กลุ่มเป้ำหมำย 
หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมทุกหน่วยงาน (ส านัก,กอง,ฝ่าย)  

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ  
๕.๒ จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
๕.๓ คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่            

อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
๕.๔ คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง  ของ

การด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 100  
๕.๕ ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม             
และช่องทางอ่ืนๆ 

๕.๖ มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด  
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๕.๗ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
๕.๘ รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิด

การทุจริต จ านวน 1 ชุด  
2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการ ที่อาจก่อให้เกิด

การทุจริต อย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง  
3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง  

มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)  

ผลลัพธ์  
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมลดลง 
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4.2 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น  

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้  

ล ำดับที่ 4๑ 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องส ำหรับผู้บริหำร และสมำชิก    
สภำท้องถิ่น  

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข  และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้  และยึดเป็น             
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง  เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจหรือการตีความ  
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งผลให้การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆ            
ที่เก่ียวข้อง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส าหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น  

3. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๓.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมให้มีความพร้อม            

ในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ จดัท าโครงการ/แผนงาน  
๕.๒ ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
๕.๓ จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดท าก าหนดการ ประสานวิทยากร จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 

จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  
๕.๔ อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ  
๕.๕ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  
๕.๖ รายงานผลการด าเนินการ  
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองการเจ้าหน้าที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
๑) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น             

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  
2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ                          

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม  
ผลลัพธ์  
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ  
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4.2.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด  

ล ำดับที่ 4๒ 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น  

2. หลักกำรและเหตุผล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม              
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารมีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา  วิธีการตรวจสอบของสภา 
การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ                  
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ                  
ฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงานมีงบประมาณ
เป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร  
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ 
ช่วยลดปัญหาการทุจริตส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ          

ฝ่ายบริหาร  
๓.๒ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน  
๕.๑ จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
๕.๒ จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน

ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ            
1 ครั้ง 
  ๕.๓ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

6. ระยะเวลำด ำเนินงำน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับ

การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้อง

ตามระเบียบกฎหมาย  
ผลลัพธ์  
สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล                        

การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรมตรงไปตรงมา  
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4.3 มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 4๓  

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วน   
จังหวัดนครพนม 

2. หลักกำรและเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง  และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาล าดับต้น ๆ  
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว่า 
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กร  
ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีนโยบายใช้หลักธรรมา- 
ภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้
ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม 

3. วัตถุประสงค์  
๓.๑ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  โปร่งใส 

เป็นธรรม  
๓.๒ เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน  
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ  

๕.๒ ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน  
๕.๓ ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ               

โดยทั่วกัน  
๕.๔ ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕.๕ ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต  
๕.๖ ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการ หรือ

ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
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๕.๗ ก าหนดกระบวนการติดตามตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
๕.๘ จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเผยแพร่
ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

(1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  
(2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
(3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ  
(4) ระยะเวลาในการด าเนินการ และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการ

ร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
 ๕.๙ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยโปร่งใส
และเป็นธรรม  

๕.10 จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
๕.11 รายงานผลการด าเนินการ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  (พิจารณาจาก

จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ส ำหรับผู้ร้องเรียน  

ล ำดับที่ ๔๔ 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กำร- 
   บริหำรส่วนจังหวัดนครพนม  

2. หลักกำรและเหตุผล  

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง และสลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวาง   
การพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่ องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็น         
ภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือ  
ต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีนโยบายใช้หลักธรรมา-
ภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตของ
องค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

3. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร  และ

ประชาชน  
๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  โปร่งใส 

เป็นธรรม  

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
๕.๑ พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์

หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง  ข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)  และจัดให้มี
ช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการ หรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

๕.๒ ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน กล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  

๕.๓ ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ           
โดยทั่วกัน  

๕.๔ ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 

๕.๕ รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ ผู้ร้องเรียน 
ผลลัพธ์  
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  (พิจารณาจาก

จ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 
 
 
 
 


