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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

1.1 ที่มาหลักการ และเหตผุล  
 ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติ และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 ก าหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประกอบกับ สา
นักงาน ก.พ.ร.ได้เห็นชอบให้ส่วนราชการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
บริหารความเสี่ยงทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิการทจุรติ การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการ
ส าคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา จึงได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว และเพื่อให้หน่วยงานภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคา  ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ได้อย่างถูกต้อง ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ 
และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใน
การนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา จึงได้ด าเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ด าเนินการตามแนวทาง
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้ 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข็มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
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สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐานองค์การบรหิารส่วนต าบลนาคา 

1. สภาพท่ัวไป 
1.1 ประวัติความเป็นมาของต าบลนาคา  

  
  มีเรื่องเล่าถึงประวัติความเป็นมาว่า ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว ประมาณสมัยกรุงธนบุรีได้มีชาว
กัมพูชาหนีภัยสงคราม มาตั้งรกรากที่บ้านทะเลนอก ก่อก าเนิดเป็นชุมชนข้ึนมา อีกทั้งยังมีชาวลาวมาสร้างชุมชุน
อยู่ที่ปลายคลองใหญ่ (ปัจจุบันคือคลองนาคา) ต่อมา ได้มีสามีภรรยาชาวลาวคู่หนึ่งได้มีลูกแฝด แฝดผู้พี่เป็นชาย
ลักษณะคล้ายงูมีช่ือว่า “นาคคา” แฝดผู้น้องเป็นหญิงมีช่ือว่า “สาลัม” นาคคาเป็นโรคผิวหนังเต็มตัวรักษาไม่ได้ไม่
สามารถสัมผัสอากาศได้ต้องเลี้ยงในอ่างน้ าของบ้านและเติบใหญ่ข้ึนเรื่อย ๆ จนไม่สามารถอยู่ร่วมกับพ่อแม่ได้ จึง
ต้องพานาคคาไปปล่อยที่วังโต๊ะแหลม แอ่งน้ าของคลองที่ลึกที่สุด สาลัมก็เป็นโรคผิวหนังเช่นกัน ในวันหนึ่งนาคคา
ได้มาเข้าฝันแม่ว่าให้พาน้องมาวางที่ข้างคลองในวันเพ็ญ 15 ค่ า แม่ท าตามความฝัน   นาคคาก็ได้เลียจนสาลัมหาย
จากโรคผิวหนัง เมื่อเป็นเช่นน้ัน พ่อแม่ของนาคคาจึงได้น าข้าวตอกดอกไม้ มาหว่านให้ลูกกินทุกวันเพ็ญ 15 ค่ า 
 เมื่อเติบใหญ่จนไม่สามารถอยู่ในคลองได้ นาคคาจึงได้ไปอยู่ในทะเล และคอยช่วยเหลือผู้คน หากผู้ใด
ประสบภัยทางทะเล เพียงเอ่ยช่ือ “นาคคา”  นาคคาก็จะปรากฏตัวเพื่อช่วยเหลือจนพ้นอันตราย และก็ได้มีการน า
ข้าวตอกดอกไม้มาบูชานาคคา แต่ในระยะหลังมา การน าข้าวตอกดอกไม้มาบูชานาคคาได้หายไป โดยมีข้อ
สันนิษฐานว่า เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของประชากรโดยส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและประเพณีของมุสลิม  ห้ามมิให้มี
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบูชาต่างๆ  นาคคาจึงมิได้มาปรากฏตัวอีก 
 อีกนัยหนึ่งของที่มาของช่ือนาคา คือ การอ้างอิงมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ในเขตนี้ นั่นคือ 
พื้นที่ตอนล่าง(ปลายน้ า)มีลักษณะเป็นนาพรุ (บริเวณหมู่ที่ 2 ปัจจุบัน) และตอนบน (ต้นน้ า ) มีลักษณะคือทุ่งคา
หรือทุ่งหญ้าคาขนาดใหญ่(บริเวณหมู่ที่ 5 และ 7ปัจจุบัน) ผู้คนก็จะใช้เส้นทางน้ าเส้นนี้ในการสัญจรเพื่อไปยังทุ่ง
หญ้าคา จึงเรียก คลองเส้นน้ีว่า นาคา และเส้นทางน้ าเส้นนี้ยังมีลักษณะที่คดเค้ียวและเป็นเส้นทางน้ าที่ยาวที่สุด
ของต าบลนาคาซึ่งมีลักษณะคล้ายการขดตัวของงูใหญ่ โดยเส้นทางน้ าไหลผ่านหลายหมู่บ้านมีความส าคัญต่อวิถี
ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรกรรมและการด ารงชีวิต อีกทั้งยังมีพันธ์ุไม้น้ าที่ส าคัญคือหญ้าช้องและดอกพลับพลึง
ธาร จึงเป็นที่มาของช่ือของต าบลนาคา 
 

ประวัติการด ารงต าแหน่งองค์การบรหิารส่วนต าบลนาคา 
ประธานกรรมการบรหิารต าบลนาคา (2539) 

นายสะอาด  ตุ้งก ู
นายหมาดสา  อินตัน 
นายสมพงษ์  ระฆังทอง 
นางนงลกัษณ์  อินทวัฒกลู 

 

 



3 
 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลนาคา (พ.ศ.2547) 
นายเทิดธรรม รามแก้ว  พ.ศ.2547 (รักษาการ นายก อบต.จากประธานสภาฯต าบล) 
นางนงลกัษณ์ อินทวัฒกลู ก.ค. 47 – ต.ค. 48  (จากการเลือกตั้ง)  
นายจ าเรญิ ขุนแผ้ว  17  ธันวาคม 48 – 16 ธันวาคม 52 
นายพลาวุธ จ่างทอง  23 มกราคม 53 – 2557 

 
1.2  ท่ีตั้ง   

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอสุขส าราญ ระยะทางประมาณ 13 
กิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัดระนอง 85 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ ณ เลขที่   71   หมู่ที่ 2  ต าบลนาคา  มีพื้นที่
รับผิดชอบประมาณ 285 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 178,125 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ทางการเกษตร จ านวน 
16,715 ไร่   (ที่มา : พื้นที่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ อบต.นาคา ปี 2551) และมีพื้นที่ ส.ป.ก.4-01 เพื่อการท ากิน
จ านวน 9,261 ไร่    (ที่มา:ส านักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดระนอง) และส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ป่า คือ เขตรักษาพันธ์
สัตว์ป่าคลองนาคา    และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สว่นโยธา อบต.นาคา 
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1.3  ภูมิประเทศ 
  สภาพโดยทั่วไป พื้นที่เป็นภูเขาประมาณ 70% เป็นภูเขาสูงชันและป่าไม้ และเป็นพื้นที่ราบ
ชายฝั่ง ประมาณ 30% โดยทิศตะวันตกเป็นทะเลอันดามันตลอดแนว  มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูร้อน  มีอาณาเขต
ติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ  ดังนี ้

- ทิศเหนอื  ติดต่อกับ ต าบลบางหิน อ าเภอกะเปอร ์
  - ทิศใต ้   ติดต่อกับ ต าบลนาคา อ าเภอสุขส าราญ 
  - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ภูเขาติดอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ทะเลอันดามันตลอดแนว 

1.4  จ านวนหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 
จ านวนหมูบ่้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาคาเต็มทั้ง 8 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย    

หมู่ที ่ 1   บ้านบางมัน  หมู่ที ่ 5  บ้านฝ่ายท่า 
หมู่ที ่ 2   บ้านนาพร ุ  หมู่ที ่ 6  บ้านแหลมนาว 
หมู่ที ่ 3  บ้านบางกล้วยนอก        หมู่ที ่ 7  บ้านไร่ใน  
หมู่ที ่ 4  บ้านควนไทรงาม  หมู่ที ่ 8  บ้านทุ่งถ่ัว 

   
หมายเหตุ : หมู่ที่ 6 มีสภาพเป็นเกาะ 

1.5  ประชากร 
- ประชากรทัง้สิ้น     6,167   คน     แยกเป็น ชาย   3,054     คน   หญิง  3,113    คน 
- มีความหนาแน่นเฉลี่ย  2.90   ไร่/คน โดยเทียบกับพืน้ที่ท าการเกษตร 
- จ านวนราษฎรในต าบลนาคา  จ าแนกตามหมูบ่้าน 

ที่มา  :  ส านักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง อ.สุขส าราญ ณ พ.ค. 2556 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1  อาชีพ 
 ประชาชนในพื้นทีส่่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาง 

-  ด้านเกษตรกรรม อาทิเช่น ส่วนยางพารา ปาล์มน้ ามัน สวนผสม เป็นต้น 
-  ประมงน้ าเค็ม มสีภาพภูมิประเทศที่อ านวย คือ ติดฝั่งอันดามันตลอดแนว 
-  อาชีพรับจ้างทั่วไป  
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3.  สภาพทางสังคม 
 3.1  การศึกษา 
  3.1.1  โรงเรียนประถมศึกษา   5 แห่ง 

-  โรงเรียนบ้านบางมัน   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 1  
-  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67(นาพรุ)  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 2 
-  โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 3 
-  โรงเรียนบ้านควนไทรงาม  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4 
-  โรงเรียนบ้านแหลมนาว   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 6 

   3.1.2  โรงเรียนมัธยมศึกษา    2  แห่ง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
-  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67(นาพรุ)  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 2 
-  โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 3 

   3.1.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็    4   แห่ง 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมัน  หมู่ที่ 1 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาคา  หมู่ที่ 2 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีนัลยันนะห ์  หมู่ที่ 3 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกล้วยนอก หมู่ที่ 3 

    3.1.4  ที่อ่านหนังสือพิมพป์ระจ าหมู่บ้าน  5  แห่ง 
     3.1.5  ศูนย์การเรียนชุมชน   2 แห่ง 

- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาพร ุ  หมู่ที่ 2 
   - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลอศักดิ์  หมู่ที่ 4 

3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด    จ านวน  1 แห่ง  
-  ส านักสงฆ์   จ านวน  2 แห่ง 
-  มัสยิด    จ านวน  6 แห่ง 
-  บาลาเซาะ   จ านวน  4 แห่ง 

3.3  สาธารณสุข 
-  สถานีอนามัยประจ าต าบล 2 แห่ง 

สถานีอนามัยนาคา   บริเวณที่ตัง้ หมู่ที่ 1 รับผิดชอบหมูท่ี่ 1,5,6 
สถานีอนามัยบ้านควนไทรงาม  บริเวณที่ตัง้ หมู่ที่ 4 รับผิดชอบหมูท่ี่ 2,3,4,7,8 

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ  95 
 
3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   - ต ารวจชุมชนประชาสัมพันธ์ 1 แห่ง 
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3.5  หน่วยงานด้านการอนุรักษ์ 
-  เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองนาคา บริเวณที่ตัง้ หมู่ที่ 1 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง  บริเวณที่ตัง้ หมู่ที่ 1 
- เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งถ่ัว 

4.  ข้อมูลอ่ืน ๆ 
 4.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
  -  พื้นที่ป่าไม้ คลอง ทะเล ป่าชายเลน สัตว์น้ า 

4.2  แหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
  -  การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และกจิกรรมการดูนก โดยเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าคลองนาคา 
  -  กิจกรรมล่องแพแลพลับพลงึธาร บรเิวณคลองนาคา โดยชมรมเพลินไพรศรีนาคา 
  -  แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล หมูท่ี่ 6 บ้านแหลมนาว ป่าชายเลนหมูท่ี่ 3 และหมูท่ี่ 1 

4.3  ของฝากต าบลนาคา 
  -  กะปินาคา สถานที่จ าหน่าย หมูท่ี่ 1 บางมันและ หมู่ที่ 2 นาคา 
  -  น้ าพริกกลุ่มแมบ่้านบางมัน และขนมกลุ่มบางมันหมูท่ี่ 1 
  -  กลุ่มน้ าปลา หมูท่ี่ 3 

4.4 กลุ่มชุมชนต่างๆ ในพ้ืนท่ี 
  - กลุ่มเกษตรท าสวนนาคา ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านไร่ใน 
  - กลุ่มวิจัยท้องถ่ิน  ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านบางกล้วยนอก 
  - กลุ่มเกษตร   ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านฝ่ายท่า 
  - กลุ่มเลี้ยงโคต าบลนาคา  ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านฝ่ายท่า 
  เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ส่วนท่ี 2 
แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
 

หลักการเหตผุล 
องค์การบริหารสว่นต าบลนาคา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะเป็นผูใ้ช้อ านาจรฐัในการปกครอง

และบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่ง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนให้แก่คนในท้องถ่ิน เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความ
เข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนภายในท้องถ่ินได้ดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่ง
อาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันอันเป็นปัญหาของ
สังคมไทยที่เกิดข้ึนมาเป็นเวลานานและนับวันย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอ้นของ
ปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557    
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 

 กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  2557  และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจริตระยะที่ 2  ( พ. ศ. 2556-2560) ไปสู่ การปฏิบัติ โดยก าหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และแผนพัฒนาสามปีและเปน็การสอดคลอ้งกับการก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน Integrity and  Transparency Assessment  (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อ
วันที่  3 ธันวาคม 2557 โดยทางส านักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ
ด าเนินงาน  (Integrity Assessment) และดัชนี วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. เข้า
ด้วยกัน  และสร้างเครื่องมือประเมินที่ ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์(Perception  Base)  และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence  Base)  โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมายทั้ง 7,571 แห่ง โดย
มุ่งหวังให้ เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และน าผลที่ได้จากการ
ประเมินเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีภาพลักษณ์ที่ดีข้ึนในอนาคต และเป็นการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ . ศ. 2542   
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ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคาจึงได้จัด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 – 2564 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาคา และเพื่อให้ทุกหน่วยงานใน องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติขององค์การบริหารสว่นต าบลนาคา ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความ
โปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมิน ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิ ดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วม ในการรณรงค์  และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2558 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ( Integrity  and  Transparency 
Assessment-ITA) ประจ าปี 2558  อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส 
ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ 
ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนจังหวัดระนองใสสะอาด 
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แผนปฏิบตักิารด้านปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

วิสัยทัศน์ 
“ องค์การบรหิารส่วนต าบลนาคา สจุริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล” 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร  ส่วนต าบล

นาคายึดหลักธรรมาภิบาล 
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างบูรณาการ 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจให้มีความเข้มแข็งและ        มี

ประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมการจัดต้ังองค์ความรู้ ภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาการบริหารงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา ให้มีความโปร่งใสเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัยแก่บุคลากร ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลนาคา ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
3. เพื่อให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา มีค่านิยมที่ส่งเสริม และมีจิตส านึกที่ซื่อสัตย์เป็น

ธรรม มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน โดยถือวัฒนธรรมการท างาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 
4. เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่พนักงานและพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวัง 
1. การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา มีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน ตาม

เกณฑ์ช้ีวัดความโปร่งใส 
2. ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
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ส่วนท่ี 3 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้องค์การบริหารงาน        

ตามหลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค ์

มุ่งส่งเสริม สร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้แก่บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหา 
การทุจริต ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ / แนวทางการด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่านิยม รักความซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิ

ชอบ 
3. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา ในหลักของคุณธรรม จริยธรรม ที่

ถูกต้อง และค่านิยมที่พึงประสงค์ต่อสังคม 
4. ส่งเสริมพัฒนาและจัดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

วัฒนธรรม ความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละจ านวนบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
2. จ านวนการรณรงค์สื่อสร้างสรรค์การป้องกัน และการปราบปรามการทุจริต 
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ 
4. จ านวนข้อร้องเรียนการทุจริตฯ ข้อกล่าวหาลดลง 
5. จ านวนข่าวที่ผลิต / แผ่นพับ / การรณรงค์การปราบปรามการทุจริต 
6. ร้อยละพนักงานเทศบาล และพนักงานที่บรรจุใหม่ที่ได้รับการฝึกอบรม 
7. ร้อยละความถ่ีการใช้คู่มือ / เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน / เรื่องทุจริตลดน้อยลง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต 

 
วัตถุประสงค์ 

มุ่งประสานความร่วมมือบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ 
ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 
2. บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านศาสนา 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน / ผู้มาติดต่อขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบรหิาร

ส่วนต าบลนาคา 
2. จ านวนช่องทางให้ประชาชน / ผู้มารับบริการแจ้งข้อมูลร้องเรียนการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ 
3. ร้อยละของผู้มาติดต่อขอรับบริการเว็บไซด์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  
4. จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม                 
การทุจริต ภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ 
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสมชัดเจน และมี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับท้องถ่ิน สร้างกลไก ความร่วมมือ บุคลากร สภาฯ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคา ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง แก้ ไข และพัฒนา
กฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้มี
ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง  

  
มาตรการ / แนวทางการด าเนินงาน 

1. จัดระบบตรวจสอบควบคุม และถ่วงดุลให้เหมาะสม 
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับประชาชน 
3. จัดท าเผยแพร่ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารบุคคล 
4. จัดท าระบบตรวจระบบการปฏิบัติงาน 
5. ส่งเสริมบทบาท ของผู้บังคับบัญชาในการเป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนความถ่ีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง 
2. จ านวนการออกร่วมพบประชาชนของผู้บริหาร 
3. ความถ่ีในการเผยแพร่ กฎ ระเบียบ / ร้อยละของข้าราชการที่ปฏิบัติตามวินัย 
4. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ และเช่ือมโยงกับผลสัมฤทธ์ิของงาน 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม         
การทุจริต 

 
วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากร ขององค์การบริหารสว่นต าบลนาคา ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง 
   
มาตรการ / แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ต าบลนาคา ต่อต้าน
การทุจริตอย่างเคร่งครัด 

2. ส่งเสริมการสร้างองค์กรจัดการความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคา มีหลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถใช้ความรู้

เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ที่
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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แผนปฏิบตักิาร การปอ้งกนั การทุจรติ ประพฤติมิชอบ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสรา้งจิตส านึก ค่านิยม ให้องค์การบริหารงานตามเหลา่ธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 
 
 

มาตรการ / แนวทางด าเนินการ โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. อบรมโครงการตามรอยพ่อหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
คอรัปช่ัน 

5,000 
 
10,000 

5,000 
 
10,000 

5,000 
 
10,000 

5,000 
 
10,000 

5,000 
 
10,000 

 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมรักความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

1. โครงการส่งเสรมิบคุลากร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาคา เข้าร่วมอบรม การป้องกัน 
การทุจริต 

- - - - -  

3. ให้ความรู้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาคา เป็นต้น แบบด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ 

1.โครงการอบรมจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  

4. ส่งเสริมการจัดการท าคู่มือ การพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส 

1.จัดท าคู่มือจริยธรรม ข้อบังคับแก่พนักงาน 
/ ลูกจ้างทุกส่วนราชการ 

- - - - -  
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แผนปฏิบตักิาร การปอ้งกนัการทุจรติ ประพฤติมิชอบ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคา ปงีบประมาน พ.ศ.2560 – 2564 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 

  

มาตรการ / แนวทางการด าเนินการ โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาน 

หมายเหต ุ
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 

1. โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การ บริหารส่วนต าบล
นาค 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

 

- 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

2. บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบและจัดการระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ 

1. จัดต้ังศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ 
2. จัดตั้ง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล
นาคา ร่ วมกับส านักงานยุติธรรม
จังหวัด 
3. จัดท าตู้รับความคิดเห็นรับแจ้งเหตุ
ทุจริต 
4. จัดท าเว็บไซต์รับแจ้งเหตุ  

- 
- 
 
 
- 
 

20,000 

- 
- 
 
 
- 
 

20,000 

- 
- 
 
 
- 
 

20,000 

- 
- 
 
 
- 
 

20,000 

- 
- 
 
 
- 
 

20,000 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบตักิาร การปอ้งกนัการทุจรติ ประพฤติมิชอบ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคา ปงีบประมาน พ.ศ.2560 – 2564 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 

  

มาตรการ / แนวทางการด าเนินการ โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาน 

หมายเหต ุ
2560 2561 2562 2563 2564 

3. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านกฎหมายและ
ด้านศาสนา 

1.โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นใน
ชีวิตประจ าวันให้แก่ประชาชน 
2.โครงการธรรมะสู่ชุมชน 
3.โครงการสอนศาสนาภาคบังคับ 
4.โครงการอ่านพระมหาคัมภีร์ อัลกุ
รอ่าน 

5,000 
 
 

70,000 
300,000 
150,000 

5,000 
 
 
 70,000 
300,000 
150,000 

5,000 
 
 

70,000 
300,000 
150,000 

5,000 
 
 

70,000 
300,000 
150,000 

5,000 
 
 

70,000 
300,000 
150,000 
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แผนปฏิบตักิาร การปอ้งกนัการทุจรติ ประพฤติมิชอบ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคา ปงีบประมาน พ.ศ.2560 – 2564 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3. เสริมสร้างความเขม้แข็งในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ / แนวทางการด าเนินการ โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาน 

หมายเหต ุ
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จัดท าระบบตรวจสอบควบคุม และ
ถ่วงดุลให้เหมาะสม 
 

1. กิจกรรมการตรวจสอบการติดตาม
ควบคุม 
2. จัดท าเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคา
กลาง ทางประกาศและเว็บไซด์ 
3. จัดท าเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง และ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับประชาชน 

1. ผู้บริหารพบประชาชนในที่ประชุม
หมู่บ้าน 

- - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบตักิาร การปอ้งกนัการทุจรติ ประพฤติมิชอบ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาคา ปงีบประมาน พ.ศ.2560 – 2564 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  

มาตรการ / แนวทางการด าเนินการ โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาน 

หมายเหต ุ
2560 2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาสมรรถนะ  
และขีดความสามารถพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัตหิน้าที ่

1. โครงการจัดส่งพนักงาน เจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนามิตรภาพใน
การท างานให้ถูกต้องตามระเบียบ 
และพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก
สภา เข้าอบรมเพิ่มทักษะความรู้ใน
การปฏิบัติหน้าที่  

230,000 230,000 200,000 200,000 200,000  

 

 

 
 
 
 
 
 


