
 



 

 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

เร่ือง  การใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

             ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดกําหนดใหทุกสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวน
ราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการสงเสริมการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  
 

        ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๕ ข้ึน จึงขอประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใหทุกสํานักและกองใน
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ตอไป                
           

ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๗   เดือนกันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

      
                                            ( นายประกฤษฎิ์ธร  ไมตรีแพน ) 
                                         นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง       
 
 



ก 
คํานํา 

 
        การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานานและฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง ทําให
เกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการ
บริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ ซ่ึงเปนหนวยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียมนานา
อารยประเทศท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ 
การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคูไปพรอม ๆ กัน โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบมีวินัย 
ตลอดจนคานิยมอ่ืน ๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา โดยทุกสวนราชการและ
หนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให
เกิดการทุจริตได  
 

      เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม งานยุทธศาสตรและงบประมาณ สํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้ึน 
ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง ใหบรรลุเปาหมายและเปนการถือปฏิบัติ ซ่ึงเปนนโยบายระดับชาติ ดวย 
 
 

งานยุทธศาสตรและงบประมาณ 
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง        

๒๔  กันยายน  ๒๕๖๔ 
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สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา               ก 
สารบัญ              ข 
สวนท่ี ๑ บทนํา 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร          ๑ 
หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)        ๒ 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน             ๓ 
เปาหมาย               ๓ 
ประโยชนของการจัดทําแผน                  ๔ 

สวนท่ี ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ 

- มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต          ๕ 
- มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต         ๖ 
- มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน      ๗ 
- มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ      ๗ 

            ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนท่ี ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ           ๘-๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

 

๑. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
        การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจน
บุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมี
อยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม 

    การทุจริตในระดับทองถ่ินพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแกการ 
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ
เพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
 

ลักษณะการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ 

ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจาการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคสวนตาง ๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แตพบวายังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไม
เขมแข็งกฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิด
การทุจริต 

๒) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมทุจริต
มากยิ่งข้ึน 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบ การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะการทุจริตใน
เชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้น จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือให 
ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแกการผูกขาดใน โครงการ

กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

 

 



-๒- 

๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ี
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึนทําใหเจาหนาท่ีตอง
แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง 
และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 

๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนยก
ยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวา
การทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทาการทุจริตฉอ
ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
      ปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุงแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตนๆ 
ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวา
จะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปน
องคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ 
ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผล
ใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index-CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชัน
ท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International-IT) พบวาผลคะแนนของ
ประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยูท่ี ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับท่ี 
๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลกและเปนอันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศ
มาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ไดลําดับท่ี ๑๐๑ 
จาก ๑๖๘ ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง 
    แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการ
ทุจริตไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทํา
ใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ี
ตั้งอยูในพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําให
สังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยมติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องปกติท่ี
ยอมรับไดซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน 
จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาด
ความเขมแข็ง ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ี
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน 
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ความโปรงใสทัดเทียมนานา อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต ” 
มีเปาหมายหลักเพ่ือประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมี
ระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใช
ตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตร การดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรม 

ในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงไดตระหนักและให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรม สุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงได 
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผานโครงการ / กิจกรรม / มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 

๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ

ฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

(Good Governance) 
๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ 

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๕) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ ขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน  
 

๔. เปาหมาย 
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลกากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง 

ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนโดย 
มิชอบ 

๒) เครื่องมือ /มาตรการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
ขาราชการ 

๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
มีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
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๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน  
 

๕. ประโยชนของการจัดทําแผน 
๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-
Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถ
นํามาประยุกตใชในการทางานและชีวิตประจําวัน 

๒) องคกรปรกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี 
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระทําการ  
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการ 
ปองกันการทุจริต อันสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการ
เฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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    สวนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๔ 

งบประมาณ(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. การสรางสังคมที่ไม

ทนตอการทุจริต 

๑.๑ การสรางจิตสํานกึและความ
ตระหนักแกบุคลากรทั้งขาราชการ 
การเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝาย
ประจําขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๑. โครงการอบรมพัฒนาองคความรูเกีย่วกับ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพขาราชการ
ทางการเมือง 
๓. โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปองกันการทุจริต 
๔. มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง” 
๕. กิจกรรมใหความรู เร่ือง ผลประโยชนทับ
ซอนใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 
- 
 

 
- 

 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

 ๑.๒ การสรางจิตสํานกึและความ
ตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวน
ในทองถิ่น 

๑. โครงการจัดอบรมสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๒. Big Cleaning Day หนองแดง 
๓. โครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาจิตใจผูสูง
วัยตําบลหนองแดง 
๔. โครงการศีล ๕ 
๕. โครงการรณรงคการอนุรักษ วัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 

 ๑.๓ การสรางจิตสํานกึและความ
ตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

๑. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชน 
๒. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเด็ก
และเยาวชน 
๓. โครงการอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชน 
๔. โครงการคายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชน
ตําบลหนองแดง 
๕. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

๓๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 

 รวม จํานวน...๑๕...โครงการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๖ ~ 

 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๔ 

งบประมาณ(บาท) 
หมายเหตุ 

๒. การบริหารราชการ

เพ่ือปองกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

๑.กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง 

- ไมใชงบประมาณ 

 

 ๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการ 
 

๑. มาตรการการสรางความโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล  
๒. มาตรการออกคําส่ังมอบหมายของนายก
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง และ
หัวหนาสวนราชการ 
๓. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการ
พิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน” 
๔. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป” 
๕. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 
๖. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใช
จายเงินงบประมาณ” 
๗. โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ
จัดซ้ือ – จัดจาง 
๘. มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

 ๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจและ
ใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

๑. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
๒. มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล    หนอง
แดง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง และหัวหนาสวนราชการ 

- 
 
- 

ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/
บุคคลในการดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏบิัติตนใหเปนที่
ประจักษ  

๑. ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติตนใหเปนที่ประจักษ 
 

- ไมใชงบประมาณ 
 

 ๒.๕ มาตรการจัดการ ในกรณีได
ทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๑. มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบติั
ราชการ” 
๒. กิจกรรม ใหความรวมมอืกับหนวยตรวจ 
สอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพือ่การ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
๓. มาตรการ “ดําเนินการเกีย่วกบัเร่ือง
รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง วาทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาทีโ่ดยมิชอบ” 

- 
 
- 
 
 
 
- 

ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

 รวม จํานวน...๑๕...โครงการ   
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~ ๗ ~ 

 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๔ 

งบประมาณ(บาท) 
หมายเหตุ 

๓. การสงเสริมบทบาท
และการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 

๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูล
ขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏบิัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 

๑. มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๒. มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญ
และหลากหลาย” 
๓. มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง” 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
ไมใชงบประมาณ 

 
ไมใชงบประมาณ 

 

 ๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รอง
ทุกขของประชาชน 
 

๑. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชนประจําป 
๒. การดําเนินงานศูนยรับเร่ืองราวรองทกุข
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
๓. มาตรการกาํหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เร่ืองรองเรียน 

๒๐,๐๐๐ 
- 
- 
 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
 
 

 ๓.๓ การสงเสริมใหประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

๑. ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคม
ตําบล ประจาํป 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 
 
 

 รวม จํานวน...๗...โครงการ   
๔. การเสรมิสรางและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

๑. โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป  
๒. มาตรการติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบล   
หนองแดง 

 ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

 ๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมี
สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการ ตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได 

๑. มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม 
ตรวจสอบ กํากบั ดูแลการบริหารงานบคุคล
เกี่ยวกบัการบรรจแุตงต้ัง การโอน ยาย 
๒. กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การจาย และการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง 

 ไมใชงบประมาณ 
 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

 ๔.๓ การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

 

๑. กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถิ่น 
๒. กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏบิัติงานของ
ฝายบริหาร 

 ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
 

 ๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของ
ชุมชน (Community) และบูรณา
การทุกภาคสวนเพื่อตอตานการ 

๑. มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริต 

 ไมใชงบประมาณ 
 

 รวม จํานวน...๗...โครงการ   
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~ ๘ ~ 

 

สวนท่ี ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. หลักการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางาน
และความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถแกปญหาความ
ขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ใน
สถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการ
ท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวน
ไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ัง
สรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไม
เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของ
ประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หนวยงานองคกรตาง ๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของ          
ธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกใน
การสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใด ๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค
แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ี
ดีไดตอไป 

 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง องคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม      
และจริยธรรม 

 ๒. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 ๔. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตาง ๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๙ ~ 

 

๔. เปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

 ๒. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 ๓. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 

 ๔. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 

 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 

 ๒. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 ๔. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตาง ๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยาง    
มีประสิทธิภาพ 
 
 
  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๐ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพขาราชการทางการเมือง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม   
เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท 
โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยาง
ท่ีขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม      
ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซ่ึงถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคกรนั้น ๆ 

 ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดรับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช.             
ตามโครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริตในการเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนและท่ีดี ดานการปองกัน        
การทุจริตป พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝาย-
บริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทํา  
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
ดังกลาวนี้ข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 

 ๒. เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชน 

 ๓. เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

 ๔. เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน 

๔. เปาหมาย 

 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตาง ๆ ในการปลูกและปลูกจิตสํานึก  
การตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน   
หรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณในการดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
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~ ๑๑ ~ 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 

 ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน          
ของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินมาต่ํากวารอยละ ๗๐ 

 ผลลัพธ 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการตอตาน       
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
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~ ๑๒ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้น ๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนา
ตอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ     
มีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใด ๆ แลว ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้น ๆ ได
อยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะ    
หรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้น ๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจาก
บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรม               
ในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นําทาง           
ในการปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา 
กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน            
ของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน              
มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จงึไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
ข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ      
และพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดี    
มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน 
ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ๒. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตไดอยางถูกตอง 

 ๓. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน       
ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน 

 ๔. เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต      
ใหแก บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 

๔. กลุมเปาหมาย 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ท้ังหมด 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) ทุกวันพระ จํานวน ๑ ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม         
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~ ๑๓ ~ 

 

๗. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 

 ๑. ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 
 ๒. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 

 ๓. จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 

 ๔. เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิด
ความเหมาะสม 

 ๕. ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 

 ๖. วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

๘. งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑. บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
 ๒. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตไดอยางแทจริง 

 ๓. ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกร      
ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 
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๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล-      
หนองแดง” 

๒. หลักการและเหตุผล 

กลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
กําหนดใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ี
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการ   
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ไดแก ยึดม่ัน
ในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการ         
แกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง 
และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดม่ันใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณี
การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหา
ประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และ
ประโยชนสวนรวม  

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล-   
หนองแดง” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน    
ท่ีชัดเจนและเปนสากล 

 ๒. เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓. เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ         
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

 ๔. เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต 
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ 

 ๕. เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชน โดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชน ท่ีอาจเกิดข้ึน          
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจางท่ัวไป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 ๒. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปดเผย            
เปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร   
ของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงาน
ของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ-
บริหารสวนตําบลหนองแดง 
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๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ดวยสถานการณหรือกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือ
บางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทาง
จริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติ
หนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม 
ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชน
อ่ืน ๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตาง ๆ ท้ังในหนวย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวน
เสียไดรับสัมปทานหรอืผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขา
รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชน
ทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัด
กิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลหนองแดง เพ่ือใหพนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๒. เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ- 
บริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๓. เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีจิตสํานึก คานิยม    
และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงานปลอด
จากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

๔. เปาหมาย 

 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
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~ ๑๗ ~ 

 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 

 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน  
ไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
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~ ๑๘ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดอบรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตจากการท่ีมีการ ลักลอบตัดไมท่ีผิด
กฎหมายเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศมีจํานวนลดนอยลง ซ่ึงสงผลกระทบตอ
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน จึงไดทําการอนุรักษทรัพยากรปาไมกันเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศกลับมามี
ความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดชทรงหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของ
ประเทศ พระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานาประการท่ีจะเพ่ิมปริมาณของปาไมในประเทศไทยใหมากข้ึนอยาง
ม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงพระองคไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือแนวคิดเรื่อง "ปลูกปา ๓ อยาง 
เพ่ือประโยชน ๔ อยาง" ปลูกปา ๓ อยาง ไดแก ปาสําหรับไม ใชสอย ปาสําหรับเปนไมผล และปาสําหรับเปนเชื้อเพลิง 
ประโยชน ๔ อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน พออยูหมายถึงไมเศรษฐกิจปลูกไวทําท่ีอยู
อาศัยและจําหนาย พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร พอใชหมายถึงปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและ
พลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องคการ-
บริหารสวนตําบลหนองแดง ในฐานะท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล   
มีหนาท่ีตองคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในเขตองคการบริหารสวนตําบล     
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหความรูแกเด็ก และเยาวชน รวมถึงผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหความรูแกเด็ก และเยาวชน รวมถึงผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

๒. เพ่ือเปนการสรางความสามัคคี และใหเยาวชนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน  
๓. เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
๔. เพ่ือฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมปาท่ีเสื่อมโทรม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย กลุมผูนําชุมชน กลุมเยาวชน เด็กนักเรียนโรงเรียน และโรงเรียนชุมชนใน
เขตตําบลหนองแดง พนักงานสวนตําบลหนองแดง และประชาชนท่ัวไป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

 ๑. จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุมรวมทุก
ชุมชน) 
 ๒. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแต
ละชุมชน) 
 ๓. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน) 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
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~ ๑๙ ~ 

 

 ๔. จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทําความ
สะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 ๕. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม 
สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืน ๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป 

 ๖. จัด กิจกรรมศึกษาดู งานหมูบ าน/ชุมชน หรือหน วยงาน ท่ีประสบความสําเร็จในการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. เด็กและเยาวชน รวมถึงผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน มีความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

๒. เกิดความสามัคคี และประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน  
๓. ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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~ ๒๐ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : Big Cleening Day ตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
ประเทศไทยตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับ 
ซอนมากยิ่งข้ึน เปนท้ังโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังเรงสราง
ภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระเศรษฐกิจของประเทศให
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไป   
เพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนไปตามแนวทางวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ         
ฉบับท่ี ๑๑  ท่ีกําหนดไววา “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอ      
การเปลี่ยนแปลง” จึงจําเปนท่ีจะตองทําใหบานเมืองมีสภาพแวดลอมท่ีสะอาด สังคมสงบและปลอดภัย เพ่ือสงเสริม
ทุนทางสังคมบนพ้ืนฐานวิถีชีวิตและชุมชนเขมแข็ง ซ่ึงเปนฐานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของทุก ๆ ดาน       
จากทุกภาคสวน ไดรวมกันพัฒนารักษาความสะอาด พ้ืนท่ีของตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องตลอดจนตองสราง
กระบวนการเรียนรูในสังคมใหเกิดจิตสํานึกและปลูกฝงวินัยใหแกเยาวชนเพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนตําบลหนองแดง 
ใหเปนตําบลท่ีสะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอันเปนการรวมกันทําความดีถวายในหลวง  

ในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเกิดจากปจจัยหลาย ๆ อยางไมวาจะเปนเรื่องขอความสะอาด เรื่องมลพิษดาน
ตาง ๆ ซ่ึงเรื่องของการรักษาความสะอาดเปนงานและหนาท่ีอยางหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีตอง
รับผิดชอบในพ้ืนท่ี ดูแลรักษา อํานวยความสะดวก ไมใหพ้ืนท่ีสกปรก โครงการ Big Cleening Day จึงเกิดข้ึน      
เพ่ือเปนศูนยรวมการรวมแรงรวมใจของคนในทองถ่ิน รวมกันทําความสะอาด กวาดบานกวาดเมืองใหมีความสะอาด
เรียบรอย ประกอบกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๗ (๒) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติสภา-
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๗) 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือรักษาความสะอาดเรียบรอยในชุมชน 
๒. เพ่ือสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในชุมชน เสริมสรางวินัยการรักสะอาด 
๓. เพ่ือพัฒนาตําบล ทองถ่ินใหเปนเมืองสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย เอ้ือตอการอยูอาศัย และการดํารงชีพ 

ท่ีดีของประชากร 
๔. เพ่ือใหผูนําชุมชนและชาวบาน ไดปรับปรุงภูมิทัศน ถนน ในความรับผิดชอบและสิ่งสาธารณประโยชน เชน

ศาลากลางบาน แหลงน้ํา หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ใหใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 ทําความสะอาดพ้ืนท่ีในเขตตําบลหนองแดง โดยมีภาคประชาชน และองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
รวมกัน  
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษาความสะอาดหมูบาน 
และสิ่งสาธารณประโยชนมากข้ึน 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒๑ ~ 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

๑. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตามข้ันตอน 
๒. ประชุมและเสนอรายละเอียด 
๓. ประชาสัมพันธการจัดโครงการ 

 ๔. จัดทีมพลังประชาชน แบงพ้ืนท่ีการทําความสะอาดท่ัวท้ังตําบลหนองแดง โดยมีการเก็บ กวาด ถางหญา
ริมทาง ฯลฯ ขุดลอกคูคลอง สํานักงานก็มีการทํา ๕.ส 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. สํานักงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีสภาพแวดลอมท่ีดี สะอาด สวยงาม ทําใหคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดีข้ึน 
 ๒. สภาพแวดลอมของหมูบาน มีความสะอาด สวยงาม นาอยู นามอง 
 ๓. ประชาชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย 

๔. พ้ืนท่ีในตําบลหนองแดงมีความสะอาดเรียบรอยมากยิ่งข้ึน 
๕. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ี 
๖. ทุกภาคสวนรวมกันทําใหตําบลหนองแดงเปนเมืองสะอาด มีความปลอดภัยรมรื่น และนาอยู เขาสูสังคม     

ท่ีมีความสุขอยางยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒๒ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : อบรมธรรมะเพ่ือพัฒนาจิตใจผูสูงวัยตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ปจจุบัน โลกไดเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรูมากข้ึน การสรางความรูแกผูสูงอายุ เพ่ือสนับสนุนกลุมสมาชิก
ผูสูงอายุ ใหสามารถดํารงชีวิตของผูสูงอายุอยางถูกตอง เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัย เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีขวัญและกําลังใจในการเรียนรูและสามารถเผยแพรความรูใหแกกลุมเด็กและเยาวชน 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูในท่ีตาง ๆ และมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาคุณภาพและสภาพจิตผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบล
หนองแดง เปนการสงเสริมนโยบายในการพัฒนาการของกลุมผูสูงอายุในพ้ืนท่ี 

คุณภาพชีวิตเปนเปาหมายหลักของสังคมคือประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีท้ังรางกายและจิตใจทุกเพศ ทุกวัย 
จากการศึกษาขอมูลพบวาประชากรผูสู งอายุ มีแนวโนมเพ่ิม ข้ึนท้ังดานปริมาณและสัดสวนตอประชากร               
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคนสู
สังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน พัฒนาผูสูงอายุใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณคา 
สามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง เปนพลังในการพัฒนาสังคม ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีทุกฝายจะตองรวมมืออยางจริงจังและตอเนื่องในการเตรียมความพรอมใหผูสูงอายุทุกคนตลอดจน
บุคคลในครอบครวัและชุมชน  

 ผูสูงอายุถือวาเปนปูชนียบุคคลของสังคมท่ีมีคุณคายิ่งเนื่องจากผานประสบการณมามาก ไดเคยเปนกําลัง
สาํคัญของสังคมมากอน  มีความรู  มีทักษะ อนุรักษ และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน วิถีชีวิตดั้งเดิมและไดทํา
คุณประโยชนแกสังคมมาแลวมากมาย จําเปนอยางยิ่งท่ีคนรุนหลังจะตองใหความสําคัญในการยกยองใหการดูแล    
ผูสูงอายุเหลานี้ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สุขภาพจิต สุขภาพกายเปนการเชิดชูเกียรติใหผูสูงอายุ สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมอยางมีความสุข  
๓. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหผูสูงอายุมีความรูความเขาใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
๒. เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับการพัฒนาดานสุขภาพรางกาย จิตใจ และสังคม 
๓. เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหผูสูงอายุมีทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง เพ่ือดํารงใน

สังคมอยางมีคุณคา 
๔. เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็นทัศนะตาง ๆ รวมกัน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 - กลุมผูสูงอายุ  ๖๐  ปข้ึนไป ในเขตตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

๑. จัดทําโครงการเสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากร 

๓. ประชาสัมพันธการสมัครเขารับการอบรมตามโครงการฯ 
๔. เขารับการฝกอบรมตามสถานท่ีวันเวลาท่ีกําหนด 
๕. สรุปและประเมินผลการฝกอบรมกอนและหลังการดําเนินโครงการ (แบบสอบถาม) 
๖. รายงานผลการฝกอบรมตามโครงการ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒๓ ~ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานสวัสดิการสังคม สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑. ผูสูงอายุมีความรูความเขาใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ท้ังดาน

โภชนาการ การฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ 
๒. ผูสูงอายุไดรับการพัฒนาดานสุขภาพรางกาย จิตใจ และสังคม 
๓. สรางขวัญ และกําลังใจใหผูสูงอายุมีทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง เพ่ือดํารงในสังคมอยาง      

มีคุณคา 
๔. ผูสูงอายุไดมีสวนรวมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็นทัศนะตาง ๆ รวมกัน 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒๔ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการศีล ๕ 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

จากสถานการณบานเมืองในหวงเวลาท่ีผานมา ประเทศไทยประสบปญหามากมาย คณะสงฆมีดําริท่ีจะ
เสริมสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ ใหเกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให
พุทธศาสนิกชนไดนอมนําหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน กับ คณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ท่ีไดใหแนวทางในการแกไขปญหาดวยการใหทุกภาคสวนในประเทศรวมมือกันในเรื่องการสรางความปรองดอง
สมานฉันทและทําใหประชาชนมีความรักความสามัคคีกันและมหาเถรสมาคมไดมีมติเห็นชอบโครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และขอใหทุกภาคสวนขับเคลื่อนโครงการฯ เพ่ือเสริมสราง
ความปรองดองสมานฉันท ความสามัคคีและเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิดความสัมพันธ
สามัคคีในหมูคณะ 

 ๒. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและกัน 

 ๓. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม 

 ๔. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม 

 ๕. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

 ๖. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 วัดในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

 ๑. ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 

 ๒. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ

 ๓. ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

 ๔. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ 

 ๕. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 

 ๖. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบฯ พรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 

 ๗. ดําเนินการตามโครงการ 

 ๘. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานการศึกษา สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒๕ ~ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 

 ๒. ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม ๑๒ ประการ มีลกัษณะนสิัยอันพึงประสงค 
 ๓. ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนเอง 

 ๔. ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย 

 ๕. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 ๖. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒๖ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการรณรงคการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

วัฒนธรรมเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงคุณคาวิถีชีวิตท่ีชุมชนและทองถ่ินตาง ๆ ไดพัฒนาและสรางสรรคข้ึนเพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบของวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหคนในชุมชน
ทองถ่ินเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการฟนฟูเผยแพรและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน     
และคุณคาความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ท้ังท่ีเปนวิถีชีวิต คานิยม และความเปนไทย ในปจจุบัน
วัฒนธรรมทองถ่ินถูกละเลยและมีการถายทอดไปสูคนรุนใหมนอย เชน การแตงกาย ภาษาพูด รวมท้ังประเพณีและ  
วิถีชีวิตท่ีดีงาม ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัฒน วัฒนธรรมไดมีการถายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยูตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางหลากหลายกันในพ้ืนท่ี ไมไดรับการสืบสาน
และอนุรักษฟนฟูรวมถึงการพัฒนาตอยอดใหเกิดคุณคาทางสังคมและจิตใจทําใหคุณคาทางมรดกวัฒนธรรมลดนอยไป
จนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตท่ีเกิดข้ึนจากการสั่งสมองคความรูในแตละทองถ่ินมีลักษณะโดดเดนท่ีแตกตางกัน
ไปตามสภาพพ้ืนท่ี ในแตละพ้ืนท่ีมีภูมิปญญาหลากหลาย ควรท่ีจะไดรับการถายทอดเยาวชนรุนหลังสืบไป การอนุรักษ
เปนหนทางหนึ่งท่ียั่งยืน ในการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนใหดํารงอยูในทองถ่ิน 

การเรียนรูภูมิปญญา ใหเด็กและเยาวชนเปนผูสืบทอด ภูมิปญญาจากผูรูในชุมชน เพ่ือใหเยาวชนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู ถายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนใหเยาวชน และชุมชนโดยตระหนักถึงความสําคัญของ
ชุมชน มีความเขาใจรากเหงา ความเปนวัฒนธรรม แบงปน เก้ือกูลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการศึกษาเรียนรูวิถีการ
ดํารงชีวิต ชุมชนภูมิปญญาพ้ืนบาน ท่ีมีมาชานาน บนพ้ืนฐานของธรรมชาติท่ีเก่ียวพันสอดคลองกันกับวิถีชีวิตชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เล็งเห็นคุณคาทางวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีกําลังจะสูญหาย จึงจัดโครงการ
อนุรักษ ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินข้ึนเพ่ือเปนการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงอยู   
รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาอันเปนอัตลักษณเฉพาะตัว เพ่ือใหชุมชนแข็งแรงมีรากแกว ไมถูกกลืนไปกับกระแส
โลกาภิวัฒนโดยปราศจากดุลยภาพทางปญญาและความรูท่ีจะอนุรักษสิ่งท่ีบรรพบุรุษไดสรางไว องคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง จึงจัดโครงการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินข้ึนใหเด็กเยาวชนรุนลูกหลานโดยการสืบทอด
ประเพณีในตําบลตําหนองแดงสืบทอดกันตอ ๆ มา 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

     ๒. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเด็กเยาวชนในทองถ่ินเกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูและสืบ
สานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ีดีงาม และความเปนไทย 

๓. เพ่ือใหเด็กเยาวชนในทองถ่ินไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน     
ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถ่ินสืบไป 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เด็กเยาวชน, ผูสังเกตการณ, วิทยากร รวมกันฟนฟู อนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูสืบตอไป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒๗ ~ 

 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

๑. ประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงานโครงการฯ 
๒. เขียนโครงการฯเพ่ือขออนุมัติจัดทําโครงการฯ เสนอผูบริหาร 
๓. ประสานผูสืบทอดประเพณีทองถ่ิน ในตําบลหนองแดงเพ่ือเปนวิทยากรถายทอดความรูใหแกเด็กเยาวชน 
๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 
๕. ประสานกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง ขอนักเรียนท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการฯ 
๖. ประชาสัมพันธโครงการฯใหผูสนใจเขารวมโครงการฯ 
๗. จัดตารางเวลาทํากิจกรรมใหแกผูเขารวมโครงการฯ 
๘. ดําเนินการตามกําหนดการโครงการฯ                                                                                        

๙. สรปุและประเมินผล 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานการศึกษา สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑. ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป 
๒. เด็กเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบ

สานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ีดีงาม และความเปนไทย 
๓. เด็กเยาวชนในทองถ่ินไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน       

ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถ่ินสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒๘ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและ
จัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ซ่ึงเด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญควรไดรับการพัฒนา
เพ่ิมพูนความรูอยูเสมอ สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยตระหนักในคุณคาของ
ความเปนไทย ท้ังนี้การจัดกิจกรรมเพ่ือชวยลดชองโหวในการเกิดปญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดมีสวนรวมอยางตอเนื่องโดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาเด็ก
เยาวชนแหงชาต ิ  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดทําโครงการอบรมสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน-
ตําบลหนองแดงข้ึน เพ่ือเปนองคกรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทําหนาท่ีเปนตัวแทนของเยาวชนในชุมชน
ประสานกลุมตาง ๆ ภายในชุมชนรวมสังเคราะหปญหาความตองการในการพัฒนาและขอเสนอในการรวมกลุมกันทํา
กิจกรรมท่ีเปนประโยชนกันอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดระบบการดําเนินงานอยางเปนระบบในรูปแบบของสภาเด็กและ
เยาวชนเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม และชวยสรางความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชน ในตําบล
หนองแดง รวมถึงทักษะการเปนผูนํา การบริหารจัดการองคกร การสรางเครือขายความเขมแข็งใหกับองคกรเด็กและ
เยาวชนตําบลหนองแดง จะไดเปนฐานใหกับครอบครัวใหมีความสุขตอไป 

๓. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดทราบถึงสิทธิบทบาทหนาท่ีของตน 
๒. เพ่ือพัฒนาทักษะดานผูนําเด็กและเยาวชน 
๓. เพ่ือสรางเครือขายการทํางานขององคกรเด็กและเยาวชนตําบลหนองแดง 
๔. เพ่ือสรางความสมัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชนตําบลหนองแดง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองแดง , คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

๑. จัดประชุมคณะทํางาน 
๒. จัดทําโครงการเสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทและเนื้อหา/ ประสานงานกับวิทยากร และสถานท่ีฝกอบรม 
๔. ฝกอบรมตามหลักสูตร 
๕. ประเมินผลการอบรม โดยประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
๖. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๓๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 (สํานักปลัด งานการศึกษา,งานสวัสดิการสังคม) องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒๙ ~ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑. เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
๒. ไดรับรูถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองในสังคม 
๓. เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะดานผูนํา 
๔. องคกรเด็กและเยาวชนตําบลหนองแดงสรางเครือขายการทํางานของตนเองได  
๕. เด็กและเยาวชนตําบลหนองแดงมีความรูรักสามัคคีตอกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๓๐ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึดติด
อยูกับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน ความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่งเปนปญหา     
ท่ีตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็ก ๆ กอนคือสถาบันครอบครัว หากไดรับ
การเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ เกง ดี             
มีประโยชน เม่ือเปนเชนนี้แลวปญหาตาง ๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหาตาง ๆ ก็จะลดลง 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัว รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน       
ใหเปนสถาบันครอบครัวท่ีเขมแข็ง ใหสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจน
สํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  ลดภาวะความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด             
และเสริมสรางความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิดความสัมพันธ
สามัคคีในหมูคณะ 

 ๒. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและกัน 

 ๓. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม 

 ๔. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม 

 ๕. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

 ๖. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูปกครอง นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง โรงเรียนในเขตตําบล-
หนองแดง  ครู อาจารย คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 

 ๒. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ

 ๓. ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

 ๔. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ 

 ๕. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 

 ๖. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ พรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 

 ๗. ดําเนินการตามโครงการ 

 ๘. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๓๑ ~ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 งานการศึกษา สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 

 ๒. ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม ๑๒ ประการ มีลกัษณะนสิัยอันพึงประสงค 
 ๓. ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนเอง 

 ๔. ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย 

 ๕. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 ๖. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๓๒ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแสคานิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งท่ีงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิต
โดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมี
แนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึง
ยาเสพติด 

 เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติเปนกลุมคนท่ีมีพลัง
อันสําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชน
เปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก
ในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน 
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปน
ทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญกาวหนาและม่ันคงของชาติ 
เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิต
ท่ีเหมาะสม 

 โครงการอบรม “คุณธรรมเด็กและเยาวชน” เปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ใหมีทักษะใน
การดําเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลักคําสอนท่ีรับไปประยุกตใช
ชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม การ
พัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ดวยความเก้ือกูลและประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต 
ใหเปนจิตท่ีสมบูรณท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดทายการพัฒนาปญญา ใหเกิดปญญาในการรูจริง 
รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปจจัยท่ีเก่ียวของ รูวิธีการปองกัน รูวิธีแกไขปญหา สรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวย
คุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสูความสําเร็จเพ่ือเก้ือกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิดความสัมพันธ
สามัคคีในหมูคณะ 

 ๒. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและกัน 

 ๓. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม 

 ๔. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม 

 ๕. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 

 ๒. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ

 ๓. ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

 ๔. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ 

 ๕. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 

 ๖. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 

 ๗. ดําเนินการตามโครงการ 

 ๘. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๓๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 งานการศึกษา สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 

 ๒. ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

 ๓. ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย 

 ๔. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๓๔ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการคายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลกตะวันตก  
ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยว
จิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ี
ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและ
เยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติ เปนกลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ี
สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมี
ความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดี
พัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนท่ีมีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีสติปญญา        
มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเอง              
ใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญกาวหนาและม่ันคงของชาติ 
เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิต
ท่ีเหมะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหาร-
สวนตําบล (๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน        
ตามมาตรา ๑๖ ขอ ๑๑ การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 ๒. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญา      
เปนแบบอยางท่ีดีในสังคม 

 ๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม 

 ๔. เพ่ือปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ      
ตอตนเองและสังคม และประเทศชาติบานเมือง 

๔. เปาหมาย 

 ผูปกครอง นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง โรงเรียนในเขตตําบล-
หนองแดง  ครู อาจารย คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 

๕. สถานท่ีดําเนินการ 

 ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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๘. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ 

 ๒. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ๓. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพ้ืนท่ีไดรับทราบ 

 ๔. ดําเนินการจัดกิจกรรม 

 ๕. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป 

๙. งบประมาณ 

 งบประมาณปละ  ๕๐,๐๐๐.-  บาท 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน 

 ๒. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยางท่ีดี     
ในสังคม 

 ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม 

 ๔. ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว    
และสังคม 
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๑. ช่ือโครงการ : โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ตําบลหนองแดงเปนตําบลท่ีมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประชากรหลากหลาย 
ประเพณีของชาวตําบลหนองแดงมีความหลากหลายและมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีประเพณีสวนใหญจะเกิด
จากความเชื่อคานิยมและสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ินและอิทธิพลของ
ศาสนาท่ีมีตอคนในทองถ่ินประเพณีตาง ๆ ถูกจัดข้ึนเพ่ือใหเกิดขวัญกําลังใจในการประกอบอาชีพและเพ่ือถายทอด
แนวความคิดคานิยม การท่ีจะใหภูมิปญญาทองถ่ินคงอยูคูทองถ่ินตอไปนั้น จําเปนท่ีจะตองสงเสริมและสนับสนุนให
เด็กและเยาวชน ประชาชนเปนผูสืบทอด ภูมิปญญาจากผูรูในชุมชน เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู ถายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนใหเยาวชน และเชื่อมโยงเครือขายในการพัฒนาชุมชน 
และสังคมอยางตอเนื่อง ตลอดจนเปนการตอสูกับกระแสของการรุกของวัฒนธรรมยุคใหมโดยตระหนักถึงความสําคัญ
ของชุมชน มีความเขาใจรากเหงา ความเปนวัฒนธรรม แบงปน เก้ือกูลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการศึกษาเรียนรูวิถี
การดํารงชีวิต ชุมชนภูมิปญญาพ้ืนบาน ท่ีมีมาชานาน บนพ้ืนฐานของธรรมชาติท่ีเก่ียวพันสอดคลองกันกับวิถีชีวิต
ชุมชน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดทําโครงการอนุรักษศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ินตําบลหนองแดง   
เพ่ือสนับสนุน สงเสริมและอนุรักษ ศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ินข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน อนุรักษ ศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๒. เพ่ือเปนการนําเอาศิลปะและภูมิปญญาท่ีมาตั้งแตเดิมมาบอกเลาคนรุนหลัง 
๓. เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ประชาชนไดเรียนรูความสําคัญรูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน 

ความเปนมาศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ินสืบไป 

๔. เพ่ืออนุรักษไวซ่ึงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา อันดีท่ีบรรพบุรุษของเราไดสั่งสมไว 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

๑. ประชุมผูเก่ียวของทุกฝาย วางแผนการจัดงาน 
       ๒. ประสานงานกับผูนําชุมชน  หนวยงาน  สวนราชการและปราชญ  ดานตางๆดังนี้ 
     -  ภูมิปญญาดานความเชื่อและศาสนา 
     -  ภูมิปญญาเก่ียวกับประเพณีและพิธีกรรม 
      -  ภูมิปญญาเก่ียวกับการละเลนพ้ืนบาน 
     -  ภูมิปญญาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 
     -  ภูมิปญญาเก่ียวกับเพลงพ้ืนบาน 
      -  ภูมิปญญาเก่ียวกับสมุนไพรและตํารายาพ้ืนบาน 

  -  ภูมิปญญาเก่ียวกับการประดิษฐ 
      -  ภูมิปญญาเก่ียวกับการจักสาน 

-  ภูมิปญญาเก่ียวกับอาหารและผักพ้ืนบาน 
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~ ๓๗ ~ 

 

๓. ดําเนินการตามโครงการ 
-  อบรมใหความรูเก่ียวกับศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  แบงกลุมเรียนรูศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ินตามความสนใจของแตละดาน 
-  นําเสนอภูมิปญญาแตละดานโดยปราชญชาวบานรวมกับผูเขารวมโครงการ 

                     -  ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพร/ประชาสัมพันธ/สงเสริมสนับสนุนศิลปะ          
และภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ืออนุรักษใหศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ินคงอยูสืบไปประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
ใหผูบริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 งานการศึกษา สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดรับความรูเก่ียวกับศิลปะ และภูมิปญญาทองถ่ิน รูจักวิถีชีวิตและมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน  
 ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการนําเอาศิลปะและภู มิปญญาท่ีมาต้ังแต เดิมมาประยุกต ใช                  
ในชีวิตประจําวัน 
 ๓. เด็ก เยาวชน ประชาชนไดเรียนรูความสําคัญรูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน      
ความเปนมาศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี      
ของทองถ่ินสืบไป 
 ๔. ทองถ่ินสามารถอนุรักษไวซ่ึงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา อันดีท่ีบรรพบุรุษ ดํารงไวสืบไป 
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๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ 
ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๕ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น 
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ี
เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 
๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง        
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองให
ความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน      
ในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวน
รวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปน        
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืน
ใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวน-
ทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต              
ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก 
และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูก
ครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจ      
ใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ      
ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวน-
ทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือ
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หลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเอง
ตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป  
 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย       
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ๑. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ  

 ๒. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ ครั้ง 
 ๓. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒. ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 

 ๓. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๔. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๕. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๖. ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๗. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๘. รายงานผลการดําเนินงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผลผลิต 

  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ  

  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป จํานวน ๑ ฉบับ 
 

 ๒. ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต    
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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๑. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานสวนตําบล พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอ
องคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิด
ประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึง
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือ
นําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตอง
กอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของ
รัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๒. เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 ๓. เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

 ๔. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง         
ใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน ๑ มาตรการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

 ๒. นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

 ๓. ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

 ๔. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๕. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๔๑ ~ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผลผลิต 

  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ มาตรการ 

  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

 ๒. ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวา 
๙๐ % 

  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่ํากวาระดับ ๓ 

  - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต     
ของเจาหนาท่ีได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๔๒ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล          
และหัวหนาสวนราชการ  

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหาร
สวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ        
ในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหาร-
ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต 
และอนุมัติ เก่ียวกับราชการ มาตรา ๖๐ กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ  ใหแกรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหาร-สวนตําบลได กําหนดให
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการ-บริหารสวนตําบลรองจาก
นายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการ-บริหารสวนตําบล ใหเปนไป
ตามนโยบาย และอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกองคการ-บริหารสวนตําบล มอบหมาย
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ  
ของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ             
การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน  

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

 ๒. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

 ๓. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 ๔. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๔๓ ~ 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา-
สวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหาร-
สวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวน-
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล     
และปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 
 ๒. จัดทําหนังสือแจงเวียนให ทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ            
และถือปฏิบัต ิ

 ๓. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 ๔. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผลผลิต 

  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ 

 ๒. ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๔๔ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน         
ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตน ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจ          
ของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ- 
บริหารสวนตําบลหนองแดง โดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเปนประธานกรรมการ และหัวหนา
สวนราชการเปนกรรมการ และพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี   
เปนเลขานุการ 

 ๒. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
โดยประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนงานและพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง       
ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 

 ๓. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ- 
บริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดย
เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ-
บริหารสวนตําบลหนองแดง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 ๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไว        
ในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๔๕ ~ 

 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 งานทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 

  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๔๖ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอ
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ท่ีเก่ียวของ 

 ๓.๒ เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย       
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระหวาง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ    
ท่ีเก่ียวของ 

 ๒. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 ๓. เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๔๗ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป ๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืน ๆ        
ท่ีเก่ียวของ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
 ๒. เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 

 ๓. เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 

 ๔. เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๕. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสด ุ

 ๖. เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ๑. หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 

 ๒. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสด ุ

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 

 ๒. จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ 

 ๓. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 ๔. สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๕. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 ๖. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 ๗. เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๔๘ ~ 

 

 ๓. ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
เปนประโยชนกับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
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๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 ๒. เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๓. เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสด ุ

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผู เสนองาน          
ในการจัดหาพัสด ุ

 ๒. ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของ
กับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๒. มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 ๓. มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
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๑. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ท่ีกําหนดใหองคการ-
บริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ี อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังนี้                     
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและ
เท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา 
และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได        
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ - จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ - จัดจางขององคการ-
บริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 ๒. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๓. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ - จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีตําบลหนองแดง และชุมชนตาง ๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี ้
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 

  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 

  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
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~ ๕๑ ~ 

 

  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

 ๒. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล 
ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผลผลิต 

  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา ๓ ชองทาง 

 ๒. ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของโครงการท่ี
จัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 

  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
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๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบรกิารประชาชน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวา
เปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือก
ปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะ
หลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืน ๆ สอดคลองกับมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปน
ศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต 
สามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 
รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปน
ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ ๘๐ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 
โปรงใสและมีประสทิธภิาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบรกิารออนไลน เปนตน 

 ๒. จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการให
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 

 ๓. จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมีกลอง
วงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 

 ๔. จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผูพิการ 

 ๕. จัดใหมีปายสองภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๕๓ ~ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
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~ ๕๔ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนกฎหมาย
ท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไป
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ัง
ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหาตาง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

 ๒. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 ๓. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 

 ๔. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบล-
หนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

 ๒. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 ๓. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดย
ท่ัวกัน 

 ๔. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

  ๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
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~ ๕๕ ~ 

 

 

  ๔.๒ ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

  ๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ 

  ๔.๔ จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 

  ๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตาง ๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 

  ๔.๖ จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนท้ัง
เวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  ๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

 ๕. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

 ๖. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการจัดทํา
โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด กองคลัง กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

 ๒. สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 ๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ 

 ๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจนมีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได 
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~ ๕๖ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร-
สวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล-
หนองแดง ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี
หนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ            
ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหาร
ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และลูกจาง 
นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล       
ท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลได 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ            
การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

 ๒. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 

 ๓. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 ๔. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

๔. เปาหมาย 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา-
สวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหาร-
สวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวน-
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~ ๕๗ ~ 

 

ตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 

 ๒. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

 ๓. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 ๔. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 

  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ 

 ๑๐.๒ ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับด ี

  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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๑. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการ
มีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืน ๆ 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลังองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชู เผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี
เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปน
แบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐาน
อันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จรยิธรรม 

 ๒. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

 ๓. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔. เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน         
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีด ี

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษผานทางสื่อชองทางตาง ๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เว็บไซตองคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง สื่อสังคม (Social Media) เปนตน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
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 ๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตาง ๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปน
สิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวน
รวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม       
แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีข้ึน      
เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี

 ๒. เพ่ือใหทุกสวนราชการนําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๓. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

 ๒. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 

 ๓. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัต ิ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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~ ๖๐ ~ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๖๑ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เนื่องจากเห็นความสําคัญของ
การตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) 
แลว องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบ
ภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวน
ราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอ
ทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลวแต 
สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จ
สิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด     
เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือความโปรงใส 
และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ ๑๐ ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ๒. เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 - ทุกสํานัก/กอง/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด 
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~ ๖๒ ~ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบ   
การทุจริต 

 ๒. องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
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~ ๖๓ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ
รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทํา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๒. เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 
เปนธรรม 

๔. เปาหมาย 

 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 ๒. แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิ
ชอบ 

 ๓. กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแกผูใหขอมูล 
ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 

 ๔. แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน  
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~ ๖๔ ~ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 

 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
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~ ๖๕ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการของ
หนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงได
ใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง โดยมีงานศูนยบริการขอมูล
ฝายประชาสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะได
สามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับ
ความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนตอไป 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
 ๒. เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล-
หนองแดง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน ๑ แหง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 

 ๒. มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 

 ๓. มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน        
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ      
กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตาม
รายการท่ีกําหนด 

 ๔. มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๕. มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๖. มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

 ๗. มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๖๖ ~ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ๕๐,๐๐๐.- บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๖๗ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจ
หลักขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
 ๒. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 ๓. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตาง ๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ ประเภทข้ึนไป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตาง ๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๖๘ ~ 

 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๖๙ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน-ตําบล
หนองแดง” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญ 
ๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก 
หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 ๓. เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคน

ไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๗๐ ~ 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๗๑ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจดัประชาคมแผนชุมชนประจําป 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของ
ประชาชน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชนเพ่ือนํามา
บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ รวมถึงการ
นําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไปงานสวัสดิการสังคมองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน 
 ๒. เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
 ๓. เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ
องคการบริหารสวนตําบล 
 ๔. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 ๕. เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม 
 ๖. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร-
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๐ ชุมชน ในเขตองคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๒. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
 ๓. ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๔. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 
 ๕. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
 ๖. จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
 ๗. จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
 ๘. จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหงานวิเคราะหนโยบายและแผน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๙. ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
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~ ๗๒ ~ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน ๑๐ ชุมชน                       
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ 
 งานสวัสดิการสังคม สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 ๒. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 ๓. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปองคการบริหารสวนตําบล 
 ๔. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
 ๕. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๖. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง-
สวนทองถ่ิน 
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~ ๗๓ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตาง ๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไว
สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตาง ๆ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามา
เปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 ๒. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 ๓. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ี
เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 ๒. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 ๓. นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน 
 ๔. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ดังนี้ 
 ๖.๑ สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 ๖.๒ ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓-๘๙๑-๕๑๙ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๓-๘๙๑-๕๑๙ 
 ๖.๓ ทางเว็บไซต www.nongdank.go.th)  
 ๖.๔ ทางไปรษณีย 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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~ ๗๔ ~ 

 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมใน
การสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  

๒. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 ๓. แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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~ ๗๕ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน (งานสาธารณสุข) 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 งานบริการสาธารณสุของคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนหนวยบริการดานสาธารณสุข ในการ
ใหบริการแกประชาชนแบบองครวมผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนท้ังในดาน
การรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เพ่ือมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานอยาง
เทาเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปน
ชองทางท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 

 ๒. เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 งานสาธารณสุข สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก 
- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการ 
- ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
- ผาน facebook องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 งานสาธารณสุข สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรองเรียน 
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~ ๗๖ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหมและมี
จํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวน
รวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดจัดทําโครงการ อบต.สัญจร 
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําปข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือเผยแพร
ความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําป อีกทางหนึ่งดวย 

๔. เปาหมาย 

 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตาง ๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จํานวนไม
นอยกวา ๖๐๐ คน 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 

 ๒. แตงตั้งคณะทํางาน 

 ๓. วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 

 ๔. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๕. ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๗. งบประมาณ 

 ๒๐,๐๐๐ บาท 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานยุทธศาสตรและงบประมาณ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของ  
การกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๗๗ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบฯ และกฎหมายท่ีกําหนด            
โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ี
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจน
กฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนไปอยางถูกตองและ
เปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน      
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืน ๆ           
ท่ีเก่ียวของ 

 ๓. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง         
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 

 ๔. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 

 ๕. เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตาง ๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุกหนวยงาน และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ๑. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๒. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย
รับตรวจ 

 ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืน ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง     
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากร
ทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 ๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๗๘ ~ 

 

 ๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 

 ๒. ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 

 ๓. การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 

 ๔. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๗๙ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการ
ควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ
ดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยาง
สมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม        
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน           
และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการ
เพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ        
การทุจริตในหนวยรับตรวจ 

 ๒. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

 ๓. เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง         
(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
 ๒. หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน    
(แบบ ปอ.๓) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
 ๓. หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๘๐ ~ 

 

 ๔. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตอง
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

 ๕. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานยุทธศาสตรและงบประมาณ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ      
ความเสี่ยง 

 ๒. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 ๓. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแล
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
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๑. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมัก     
จะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
โดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเปนไปอยางโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปนธรรม 

 ๒. เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง การโอน 
ยาย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 

 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 

 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน-
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 

 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงรับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
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 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับท่ี
เก่ียวของ อยางเครงครัด 

 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหาร-
สวนตําบลหนองแดง 

 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 

 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 

 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการ       
ท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่ อนตําแหน ง จะตองได รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ                
จากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 

 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจะออกคําสั่งแตงตั้ง
ไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.
จังหวัด) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีองคการ-
บริหารสวนตําบลหนองแดงไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
อยางเครงครัด 

 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 

 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล       
การประเมินท่ีไมเปนธรรม 

 - นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา  
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนา
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 

 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย    
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถ
อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
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๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออก
จากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
ก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไป
ดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต     
สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหาร-
สวนตําบลหนองแดง 
 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. วิธีการดําเนินการ 

 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ 

 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 

 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหประชาชนทราบทางชองทางตาง ๆ เชน 
ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๙. ตัวช้ีวัด 

 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

๑๐. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
ทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๘๕ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม       
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจ     
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการ
ปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมาย
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน         
ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 

 ๒. เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

 ๓. เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ๑. ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 

 ๒. เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิกสภา-
ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน/สวนราชการ       
ท่ีรับผิดชอบ 

 ๓. แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา      
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๔. ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอนายก-
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๘๖ ~ 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานบริหารงานบุคคล สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ผลลัพธ 
 ๑. สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 

 ๒. สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหม ๆ 

 ๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

๑๑. ตัวช้ีวัด 

 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๘๗ ~ 

 
  

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญ   
ท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลาง     
ก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง 
เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมี   
สวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยงัสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวน
ตําบลและลดการทุจริต 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินให มีบทบาท                 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือให          
การปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 ๒. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ๓. สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

๔. เปาหมาย 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

 ๑. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 

 ๒. แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง
โครงการตาง ๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

 ๓. สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

๗. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๘๘ ~ 

 

๑๐. ผลลัพธ 
 ๑. สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 ๒. การปฏิบัติงานตาง ๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๘๙ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาท่ี ท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข           
ของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน            
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราช-
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปองกัน     
และปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และ       
การพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน         
จนถึงระดับชาติ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินให มี
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการ
รวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลาย ๆ ดานในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ใน
การนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวน
รวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา    
รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน        
ของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 

 ๒. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 

 ๓. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๔. เปาหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล-       
หนองแดง เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. สถานท่ีดําเนินการ 

 ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินงาน 

 ๑. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๒. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง    
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 

 ๓. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล-
หนองแดง ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
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~ ๙๐ ~ 

 

 ๔. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 

 ๕. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงกับบุคคล องคกร           
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 

 ๒. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 

 ๓. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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