




 

 

 
คํานํา 

 
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมี

ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํา
แผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมี
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ท่ีจะยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
มีเปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 
สังคมเปนธรรม ฐานทรพัยากร ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ท้ัง
การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  

 

    โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสู
ทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา
ทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณ
มาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริงแลว ประเทศชาติก็จะมีความ
เจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน โดยยึดหลัก
แหงการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

   ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
จึงไดแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใชเปนกรอบแนวทาง

ในการดาํเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงตอไป  
  
  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 

  
 
 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

สารบัญ  
                หนา  
คํานํา         
สารบัญ 
สวนท่ี ๑ บทนํา 
องคประกอบ ประกอบดวย 

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต      ๓ 
2. หลักการและเหตุผล        ๕ 

  ๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน       ๖ 
   ๔. เปาหมาย         ๖ 
  ๕. ประโยชนของการจัดทําแผน       ๖ 

สวนท่ี  ๒ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
องคประกอบ ประกอบดวย 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ ๕ ป  ๘ 
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แยกตามมิติ  

สวนท่ี  ๓ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มิติท่ี ๑  การสรางวัฒนธรรมสุจริต                ๑๗ 
มิติท่ี ๒  การบริหารราชการดวยความโปรงใส              ๕๕ 
มิติท่ี ๓  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน          ๑๑๖ 
มิติท่ี ๔  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       ๑๓๕ 

  
 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

~๑~ 

 
 
 
 

สวนที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

~๒~ 

สวนที่ ๑ 
 

 

บทนํา 

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํา
แผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเปนเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมายดังกลาว โดยมี
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ท่ีจะยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
มีเปาหมายในการพัฒนาประเทศให “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 
สังคมเปนธรรม ฐานทรพัยากร ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ท้ัง
การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) ในประเด็นท่ี (๒๑) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรู
การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูใน อันดับ ๑ ใน ๒๐ และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๗๓ 
คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เพ่ือใหบรรลุผลดังกลาว จึงไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเปนตัวชี้วัด
และคาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ ๑๐๐) ตองไดคะแนน ๙๐ คะแนนข้ึน
ไป โดยในระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๐) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเทศไทยตองมีคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือไดคะแนนไมต่ํา
กวา ๕๗ คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ ๑๐๐) ตองไดคะแนน ๘๕ คะแนนข้ึน
ไปองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพรผลคะแนนดัชนีการรับรู การ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําป ๒๕๖๓ ผลปรากฏวาประเทศไทยได ๓๖ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซ่ึงไมเปลี่ยนแปลงจากป ๒๕๖๒ แตในสวนของอันดับไดปรับตัวลดลงเปนลําดับท่ี ๑๐๔ 
จากอันดับ ๑๐๑ ยอมสะทอนใหไดเห็นวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน 

 

    โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบัน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๗,๘๕๐ แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใต โครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลัก ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินปราศจากการ
ทุจริต นําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริงแลว 
ประเทศชาติ ก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิด
ความยั่งยืน รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยยึดหลักแหงการปกครองชุมชนของ
ตนเองตามเจตนารมณ ของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักใน
การจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะทําได เทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน 

 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

~๓~ 

   องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดเล็งเห็นความสําคัญ และรวมแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และนําแผนไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตั้งแตชวงป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวย
ความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน อันเปนการยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวท้ัง
ประเทศ ดวยการสรางกลไกในการปองกันการทุจริตข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยไดมีกรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ใหมีความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับท่ีเก่ียวของ ดังนี้ แผนระดับท่ี ๑ สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับท่ี ๒ สอดคลองกับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี ๒๑ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ในสวน
ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ในสวนเปาหมายท่ีใหหนวยงานภาครัฐมีระบบปองกัน
และแกไขการทุจริตและประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ คาดัชนีการรับรู
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การตอตานการทุจริตและแผนระดับท่ี ๓ ท่ีเก่ียวของ คือ แผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) เพ่ือใหบรรลุคาเปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกําหนดไววาในป พ.ศ. ๒๕๗๐ หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน 
ITA ท้ังหมด (รอยละ ๑๐๐) ตองไดคะแนน ๘๕ คะแนนข้ึนไป รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๗ คะแนน 

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองคกร 
 ๑.๑ การกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

     เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง
(Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย 
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงไดกําหนดหลักเกณฑในการใหคะแนนระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likehood) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว ๕ ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก 

หลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบ 
ประเด็นท่ีพิจารณา ระดับคะแนน 

๑=นอยมาก ๒=นอย ๓=ปานกลาง ๔=สูง ๕=สูงมาก 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likehood) 
ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

๕ ป/ครั้ง ๒-๓ ป/ครั้ง ๑ ป/ครั้ง ๑-๖ เดือน/ครั้ง 
ไมเกิน ๕ ครั้ง/ป 

๑ เดือน/ครั้ง 
หรือมากกวา 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ ๑     
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
มูลคาความเสียหาย ๐-๕๐๐บาท ๕๐๐-๑,๐๐๐

บาท 
๑,๐๐๐-

๒,๐๐๐บาท 
๒,๐๐๐-๕,๐๐๐

บาท 
๕,๐๐๐ ข้ึนไป

บาท 
ผลกระทบตอภาพลักษณ/ 
การดําเนินงานของหนวยงาน 

๑     
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~๔~ 
   ๑.๒ เกณฑการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) สวนระดับของความเสี่ยง 
(Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ ระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง
ตอองคกร โดยไดกําหนดเกณฑไว ๔ ระดับ ไดแก ต่ํา  ปานกลาง  สูง และสูงมาก  
โอกาสเกิด
(Likehood) 

ผลกระทบ(Impact) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕      
๔      
๓      
๒      
๑ ๑     

* หมายเหตุ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ๑ = ตํ่า /๒= กลาง / ๓ =สูง / ๔ = สูงมาก 
 

ตารางท่ี ๑ ประเด็นความเสี่ยงดานการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต 
 
ลําดับ
ท่ี 

 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

(Risk Score) (L x I ) 
(Likehood) (Impact) (Risk Score)    

    (L x I ) 

๑ ๑.จดมิเตอรนํ้าประปาประจําเดือน การยักยอกจัดเก็บเงินคานํ้าประปา ๑ ๑ ๑ 
๒ ๒. ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบแจงหน้ี     
๓ ๓. ออกพ้ืนท่ีเก็บเงินคานํ้าประปา     

 

ตารางท่ี ๒ ประเด็นความเสี่ยงดานการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต 
ลําดับท่ี ขั้นตอนการดําเนินงานประเด็นความเสี่ยงดานการทุจริต มาตรการการควบคุมความเสี่ยงดานการทุจริต 

- - - 
   
   
 * หมายเหตุ เน่ืองดวย ระดับความเสี่ยงการทุจริต ตํ่า จึงไมตองจัดทํามาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริตเพ่ิมเติม  
เฉพาะขั้นตอนของการดําเนินงานท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก/สูง/ปานกลาง/ ตามตารางท่ี ๑ 
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~๕~ 

๒. หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
           

      ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปน
ปญหาลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาค
สวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวน
ทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการ
ทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International - IT) ผลคะแนน
ดัชนีการรับรูการทุจริต ประจําป ๒๕๖๓ ผลปรากฏวาประเทศไทยได ๓๖ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ซ่ึงไมเปลี่ยนแปลงจากป ๒๕๖๒ แตในสวนอันดับไดปรับตัวลงเปนลําดับท่ี ๑๐๔ จากอันดับ ๑๐๑ ยอมสะทอนให
เห็นไดวาประเทศไทยยังตองแกไขปญหาการทุจริตอยางเรงดวน 
 

      โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๗,๘๕๐ แหง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐ
ภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริการราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปน
หนวยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินปราศจากการ
ทุจริตนําเงินงบประมาณมาพัฒนาทองถ่ินของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริงแลว 
ประเทศชาติก็จะมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิด
ความยั่งยืนรัฐ 

 

    ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) นําไปสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ ใหมี
ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ดังนี้ แผนระดับท่ี ๑ สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับท่ี ๒ สอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี ๒๑ 
การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประ
พฤตมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ในสวนยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย 
ความม่ันคงแหงชาติ แผนระดับท่ี ๓ แผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤตมิชอบ โดยนําหลัก  
ธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการการ
ปองกันการทุจริต สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment : ITA)  เพ่ือใหบรรลุคา
เปาหมายของแผนแมบทฯ ท่ีกําหนดไววาในป พ.ศ.๒๕๗๐ หนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA  ท้ังหมด (รอยละ 
๑๐๐) ตองไดคะแนน ๘๕ คะแนน ข้ึนไป รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perception Index – CPI) อยูในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๗ คะแนน 
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~๖~ 

๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
            ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการฝายบริหาร 
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 ๒) เพ่ือใหสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของภาครัฐ 
(Integrity and Tranparency Assessment : ITA)  

๓) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

๔. เปาหมาย 
 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
ทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน
และแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบ และการควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสมปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 ๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

๕. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตาน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 ๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ ๑๐๐) ตองได
คะแนน ๘๕ คะแนน ข้ึนไป รวมท้ังประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยูในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๗ คะแนน 
 

 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
  มี ๕ ดาน ดังนี้ 
  ๑. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 



แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

~๗~ 
  ๒. การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๓. การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๔. การพัฒนาดานการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ 
  ๕. การพัฒนาดานการพัฒนาการเมืองการบริหารการจัดการองคกรท่ีดี 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดเนนตามแนวทางท่ี ๕ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และ
การจัดการองคกรท่ีดี 
  - การสงเสริมและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรู 
ความเชี่ยวชาญ และมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  - การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน 
  - การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ประหยัด และคุมคา รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการบรหิารจัดการ เพ่ือรองรับ
การกระจายอํานาจ และเพ่ือใหประชาชนมีความเชื่อม่ันและพึงพอใจในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 



~๘~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

สวนที่ ๒ 

 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐  

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 
มิติที่ ๑ การ
สราง
วัฒนธรรม
สุจริต 

๑.๑ การเสริมสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักแกบุคลากรทั้ง

ขาราชการการเมือง

ฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภา

ทองถิ่น และฝาย

ประจําขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

๑.๑.๑ เสริมสรางจิต 

สํานึกและความ

ตระหนักในการ

ปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาที่และการ

ประพฤติตนตาม

ประมวลจริยธรรม 

๑.๑.๒ เสริมสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักในการยึดมั่น

ผลประโยชนสวนรวม

มากกวาประโยชนสวน

ตน ที่จะไมกระทําการ

อันเปนการขัดกันแหง

ผลประโยชนหรือการมี

ผลประโยชนทับซอน 

๑.๑.๓ เสริมสราง

จิตสํานึกและคานยิม

ความซ่ือสัตยสุจริตและ 

การตอตานการทุจริต 

๑.๑.๑ (๑) โครงการพัฒนาความรูดาน

กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วของกับ

การปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น 
๑.๑.๑ (๒) โครงการเผยแพรประชา 

สัมพันธความรูดานกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

ใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทอง 

ถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
๑.๑.๑ (๓) มาตรการ “สง เสริมการปฏิบัติ 

งานตามประมวลจริยธรรมขององคบริหาร

สวนตําบลหนองแดง” 
๑.๑.๒ (๑) โครงการปองกันผล 

ประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองแดง 
๑.๑.๓ (๑) โครงการสงเสริมการบริหาร 

งานตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ปองกัน

การทุจริต 

๑.๑.๓ (๒) โครงการฝกอบรมการ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 
๑.๑.๓ (๓) โครงการเสริมสรางองค

ความรูดานการตอตานการทุจริต  
๑.๑.๓ (๔) โครงการบุคลากรตนแบบ 

ดาน “บริการเปนเลิศ” 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
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- 
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- 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



~๙~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 
  

 

๑.๑.๓ (๕) โครงการเชิดชูเกียรติ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตาม

มาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ 

และซ่ือสัตยสุจริต 

- - - - -  

 ๑.๒ การเสริมสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักแกประชาชน

ทุกภาคสวนในทองถิ่น 

๑.๒.๑ เสริมสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักในการรักษา

ประโยชนสาธารณะ 

แยกแยะผลประโยชน

สวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม 

๑.๒.๒ เสริมสรางจิตสํา 

นึกและความตระหนัก

ในการปฏิบัติตนตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๒.๓ เสริมสรางจิตสํา 

นึกและความตระหนัก

ในความซ่ือสัตยสุจริต 

และการตอตานการ

ทุจริต 

๑.๒.๑ (๑) โครงการปลูกฝงวธิีคิด

แยกแยะผลประ โยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม 

๑.๒.๒ (๑) โครงการสงเสริมการดําเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๑.๒.๓ (๑) โครงการเสริมสรางคานิยม

ตอตานการทุจริต 

๑.๒.๓ (๒) ยกยองเชิดชูเกียรติ

หนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติ

ตนใหเปนที่ประจักษ 

๑.๒.๓ (๓) กิจกรรมการมอบประกาศ

เกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 

๑.๒.๓ (๔) กิจกรรมยกยองและเชิดชู

เกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกร

ดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน

กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแดง 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

- 

ฃ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

๑.๓ การเสริมสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักแกเด็กและ

เยาวชน 

๑.๓.๑ เสริมสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักในความ

ซ่ือสัตยสุจริต และการ

ตอตานการทุจริต 

๑.๓.๒ เสริมสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักใหมีจิต

สาธารณะ และความ

รับผิดชอบตอสวนรวม 

๑.๓.๑ (๑) โครงการสรางภูมิคุมกันทาง

สังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหาร

สวนตําบลหนองแดง 

๑.๓.๑ (๒) โครงการประกวดคําขวัญ

ตอตานการทุจริต 

๑.๓.๒ (๑) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
- 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

- 

 

 

 

 

 

มิติที่ ๑ รวม ๑ มาตรการ ๒ กิจกรรม 
๑๕ โครงการ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

 



~๑๐~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 
มิติที่ ๒ การ

บริหารราชการ

ดวยความ

โปรงใส 

 

๒.๑ การเปดเผย

ขอมูลสาธารณะของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

๒.๑.๑ การเปดเผย

ขอมูลการบริหารงาน

และการดําเนินงาน 

๒.๑.๒ การเปดเผย

ขอมูลการบริหารเงิน

งบประมาณ 

๒.๑.๓ การเปดเผย

ขอมูลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

๒.๑.๒ (๑) มาตรการปรับปรุงและ

พัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพือ่เผยแพร

ขอมูลขาวสารแกประชาชน 

๒.๑.๒ (๑) โครงการเสริมสรางความ

โปรงใสในการบริหารงบประมาณ 
๒.๑.๓ (๑) มาตรการเปดเผยขอมูล

สาธารณะ และกาํกับติดตามการ

เผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดง 

- 
 
 
 

- 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 
- 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ มาตรการ

สงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใส   

๒.๒.๑ การแสดง

เจตนารมณในการ

ปฏิบัติหนาทีแ่ละ

บริหารงานดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต เปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหาร 

๒.๒.๒ การจัดทํา

มาตรการสงเสริม

คุณธรรมและความ

โปรงใสภายใน

หนวยงาน         

๒.๒.๓ การจัดทํา

แผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการแสดงเจตนารมณ

ในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการ

บริหารงานของผูบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลหนองแดงดวยการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อ

ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

๒.๒.๒ (๑) มาตรการ NO Gift Policy 

๒.๒.๒ (๒) โครงการเสริมสรางวัฒน 

ธรรมการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

๒.๒.๒ (๓) มาตรการสงเสริมคุณธรรม

และความโปรงใสขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองแดง 
๒.๒.๒ (๔) มาตรการการสรางความ

โปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
๒.๒.๒ (๕) กิจกรรม “สรางความ

โปรงใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น

เงินเดือน” 
๒.๒.๒ (๖) มาตรการนําผลการประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนในการ

ใหบริการมาใชในการเล่ือนขั้น เล่ือน

เงินเดือน ของบุคลากร 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 

 
- 

 
- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 

 
- 

 
- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 

 
 
- 

 
- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 

 
- 

 
- 
 
 
 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 
- 
 
 
 

- 

 

 

 

 

 

 



~๑๑~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 
  ๒.๒.๒ (๗) กิจกรรม“ควบคุมการเบิกจาย 

เงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป” 

๒.๒.๒ (๘) กิจกรรม “วิเคราะหผลการ

จัดซ้ือจัดจางประจาํป” 

๒.๒.๒ (๙) มาตรการปองกันผลประโยชน

ทับซอนขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแดง 
๒.๒.๒ (๑๐) มาตรการปองกันการใชจาย

งบประมาณที่ไมสมควรผิดวัตถุประสงค 

ไมมีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๒ (๑๑) โครงการเสริมสรางความ

โปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 

๒.๒.๒ (๑๒) โครงการประเมินความพึง

พอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  

๒.๒.๒ (๑๓) โครงการพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการประชาชนตามหลัก 

ธรรมาภิบาล     

๒.๒.๒ (๑๔) กจิกรรมการใชบัตรคิวในการ

ติดตอราชการ                 

๒.๒.๒ (๑๕) โครงการ “บริการเปนเลิศ 

กอเกิดความประทับใจ”(ยกระดับ

มาตรฐานการใหบริการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล)                    

 ๒.๒.๒ (๑๖) โครงการพัฒนาระบบการ

ใหบริการประชาชนผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส (E-Service)     

 ๒.๒.๒ (๑๗) มาตรการประเมินความ

คุมคาในการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดง 
๒.๒.๓ (๑) มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม

และความโปรงใส 

- 
 
 
 

- 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 

 

 

 



~๑๒~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 
 ๒.๓ มาตรการลดการ

ใชดุลพินิจในการ

ปฏิบัติงาน  

๒.๓.๑ จัดทําขอตกลง

ระหวางบุคลากรใน

องคกรใหปฏิบัติหนาที่

ราชการดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรม ใช

ดุลพินิจดวยความสุจริต

ภายใตกรอบธรรมาภิ

บาล 

๒.๓.๒ มีการจัดทํา

แผนภูมิขั้นตอน/คูมือ

การปฏิบัติงานและ

ระยะเวลาการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการ

บริการประชาชน 

รายละเอียดที่เกีย่วของ

ในแตละขั้นตอน 

เปดเผย ณ ที่ทําการ

และในระบบเครือขาย

สารสนเทศขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

๒.๓.๓ มีการกระจาย

อํานาจการตัดสินใจ

เกี่ยวกบัการส่ัง 

อนุญาต อนุมัติ 

ปฏิบัติราชการแทน 

หรือการดําเนินการ

อื่นใดของผูมีอํานาจ

ในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อให

เกิดประโยชนสูงสุด

ตอชุมชนและ

ประชาชน 

๒.๓.๑ (๑) มาตรการ “จัดทําขอตกลง

การปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิ

บาล” 

๒.๓.๑ (๒) กิจกรรม “การจัดทํา

ขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดง 
๒.๓.๒ (๑) โครงการจัดทําคูมือสําหรับ

ประชาชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

๒.๓.๒ (๒) โครงการจัดทาํคูมือหรือ

มาตรฐานการปฏบิัติงานสําหรับเจาหนาที่

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
๒.๒.๓ (๓) โครงการจัดทํามาตรฐาน

การใหบริการประชาชน 

๒.๓.๓ (๑) มาตรการออกคําส่ัง

มอบหมายขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองแดง 
๒.๓.๓ (๒) มาตรการกระจายอาํนาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

แดง 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 

 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

 

มิติที่ ๒ รวม 13 มาตรการ  
5 กิจกรรม 

๑๑ โครงการ 

- - - - -  

 

 



~๑๓~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 
มิติที่ ๓ การ

สงเสริมบทบาท

และการมีสวน

รวมของภาค

ประชาชน 

๓.๑ การสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวมบริหาร

กิจการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  

๓.๑.๑ การมีสวนรวม 

ในการจัดทําแผนพัฒนา 

การจัดทํางบประมาณ    

๓.๓.๒ การมีสวนรวม

ตรวจสอบและประเมินผล

การดําเนินงาน  

๓.๑.๑ (๑) โครงการจัดเวทีประชาคม 
๓.๑.๑ (๒) สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการบริหารกิจการ

ขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแดง  
๓.๑.๒ (๑) กิจกรรมการประเมิน 

ผลการปฏิบัติราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดง 
๓.๑.๒ (๒) โครงการประชุมสภา

สัญจร 

๑๐,๐๐๐ 

 

- 

 

 

- 

 
 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

- 

 

- 

 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น 

การรับและตอบสนองเร่ือง

รองเรียน/รองทุกขของ

ประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน 

ในการดําเนินกิจการตาม

อํานาจหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

โดยเฉพาะการดําเนิน

กิจการทีจ่ะมีผลกระทบตอ

ความเปนอยูและสุขอนามัย

ของประชาชนในทองถิ่น                       

๓.๒.๒ มีระบบและชองทาง

ใหประชาชนในทองถิ่น

สามารถรองเรียน/รองทุกข

ผานชองทางที่หลากหลาย                             

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจง

เปนลายลักษณอกัษรให

ประชาชนผูรองเรียน/รอง

ทุกข ไดทราบถึงการไดรับ

เร่ือง ระยะเวลาและผลการ

ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ือง

รองเรียน/รองทุกข 

1. มาตรการจัดการเร่ืองราวรอง

ทุกข/รองเรียนขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองแดง 

- - - - -  

 

 



~๑๔~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 
 ๓.๓ สงเสริมการมีสวนรวม

ของภาคประชาชน และ

บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อ

ตอตานการทุจริต             

๓.๓.๑ สงเสริมใหมี

เครือขายภาคประชาชน/

องคกรชุมชนในการปองกัน

และตอตานการทุจริต      

๓.๓.๒ สงเสริมใหเครือขาย

ภาคประชาชนมกีารดําเนิน 

การเฝาระวังการทุจริต 

๓.๓.๓ บูรณาการทุกภาค

สวนเพื่อตอตานการทุจริต 

3.3.1 กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝา

ระวังการทุจริต 

3.3.2 โครงการสรางเครือขายภาค

ประชาชนเพื่อเฝาระวังการทุจริต

ขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแดง   
3.3.3 กิจกรรมบูรณาการทุกภาค

สวนเพื่อตอตานการทุจริต 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 

 

- 
 
 
 
 

- 

 

มิติที่ 3 รวม ๑ มาตรการ ๓ กิจกรรม 
4 โครงการ 

- - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~๑๕~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐  
หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 
มิติที่ ๔ การ

ยกระดับกลไก

การตรวจสอบ

การดําเนินงาน

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

๔.๑ การจัดวางระบบ

ตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายใน และการ

บริหารความเส่ียงการทุจริต  

๔.๑.๑ มีการจัดทําและ

รายงานการจัดทําระบบ

ตรวจสอบภายใน 

๔.๑.๒ มีการจัดทําและ

รายงานการจัดทําระบบ

ควบคุมภายใน 

๔.๑.๓ มีการจัดใหมี

กระบวนการบริหารจัดการ

ความเส่ียงการทุจริต 

4.1.1 โครงการจัดทําแผนการ

ตรวจสอบภายในประจําป 

4.4.2 กิจกรรมติดตามประเมินผล

การควบคุมภายใน  

4.1.3 มาตรการบริหารจัดการ

ความเส่ียงการทุจริตขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดง 

- 
 
 

- 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 
- 

- 
 
 

- 
 
- 

- 

 

- 
 
- 

 

๔.๒ การสงเสริมบทบาท

การตรวจสอบของสภา

ทองถิ่น  

๔.๒.๑ สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกสภา

ทองถิ่นใหมีความรู ความ

เขาใจในการปฏบิัติหนาที่

ใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบที่เกี่ยวของได

กําหนดไว 

๔.๒.๒ สงเสริมสมาชิกสภา

ทองถิ่นใหมีบทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของฝายบริหารตาม

กระบวนการ และวธิีการที่

กฎหมาย ระเบียบที่

เกี่ยวของไดกําหนดไว โดย

ไมฝกใฝฝายใด 

4.2.1 โครงการสงเสริมความรู

ดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่

เกี่ยวของสําหรับผูบริหารและ

สมาชิกสภาทองถิ่น    

4.2.2 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~๑๖~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๖ ป ๒๕๖๗ ป ๒๕๖๘ ป ๒๕๖๙ ป ๒๕๗๐ หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 
 ๔.๓ มาตรการจัดการเร่ือง

รองเรียนการทุจริต 

๔.๓.๑ มีแนวปฏิบัติในการ

ดํ า เ นิ น ก า ร ต อ เ ร่ื อ ง

รองเรียนการทุจริตและ

ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ข อ ง

เจาหนาที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

๔.๓.๒ จัดใหมีระบบและ

ชองทางการรับเร่ือง

รองเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

สําหรับผูรองเรียน 

4.3.1 มาตรการจัดการในกรณี

ไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจ 

สอบพบการทุจริตขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดง 
4.3.2 มาตรการจัดใหมีระบบ

และชองทางการรับเร่ืองรองเรียน

เกี่ยวกบัการทจุริตขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 

 
- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

มิติที่ ๔ รวม ๓ มาตรการ ๒ กิจกรรม 
2 โครงการ 

- - - - -  

รวมทั้งส้ิน ๑๗ มาตรการ  
๑๐ กิจกรรม 
๑๗ โครงการ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๗ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

สวนที่ ๓ 
 

 

มิติที่ ๑ การสรางวัฒนธรรมสุจริต 

๑.๑ การเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ

การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
 

๑.๑.๑ เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี และการประพฤติ

ตนตามประมวลจริยธรรม 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และ

หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีบุคลากร สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการ

ดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจํามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ 

หรือขาดความรูความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงสงผลใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน

กระทําผิดกฎหมายระเบียบตาง ๆ  กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหา

ของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  

 ดังนั้น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใน

การปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ัง

เปนการเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน  จึงไดจัดทําโครงการ

พัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๒) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 



~ ๑๘ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๓) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน ๔๘ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน  

 ๒) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดเตรียมการดําเนินโครงการ 

 ๓) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ

บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 ๔) จัดทําเอกสารสงเสริมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 ๕) อบรมใหความรูโดยวทิยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 ๖) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

 ๗) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต,ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภา

ทองถ่ิน ไมนอยกวา ๒ ครั้งตอป 

 ๒) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนว

ทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวา รอยละ ๘๐ (ทําแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 

 

 
 

 



~ ๑๙ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใน

การปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย (สํารวจ

โดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๐ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

ใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองดําเนินโครงการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือใหการบริหารงาน และ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๒) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหมีความพรอมในองคความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 

 ๓) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน ๔๘ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทําโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดําเนินโครงการ/แผน ตอผูบริหาร  

 ๒) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับ

บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 ๓) เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับบุคลากร ผูบริหาร

และสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว 

เปนตน  

 ๔) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

 ๕) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 



~ ๒๑ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับบุคลากร 

ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ 

จดหมายขาว อยางนอย ๕ ชองทาง และไมนอยกวาปละ ๔ ครั้ง (เผยแพรประชาสัมพันธรายไตรมาส) 

 ๒) บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนว

ทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการ

ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย (สํารวจโดย

ใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



~ ๒๒ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแดง โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหง

การกระทํา นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

กรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตอง

ละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 

๒๕๕๗ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติ

โดยอนุโลม 
 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวน

ตําบลหนองแดงจึงไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแดง” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการใหมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจนและเปนสากล 

 ๒) เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกร ระดับบุคคลและ

เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓) เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ

ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

 ๔) เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต 

สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคม 

ตามลําดับ 

 ๕) เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง

เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง จํานวน ๔๘ คน 
 

 



~ ๒๓ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ 

 ๒) กําหนดแนวทาง รูปแบบ และชองทางในการเผยแพรประมวลจริยธรรมสําหรับบุคคลในองคกรและ

สาธารณชน 

 ๓) ประสานงานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด 

 ๔) ดําเนินการเผยแพรประมวลจริยธรรมเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปน

แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ ตามแนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด 

 ๕) ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรม เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมี

สวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูล

ขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไว

ใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตาม

แนวทางและรูปแบบท่ีกําหนด) 

 ๖) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 

 ๗) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีการเผยแพรประมวลจริยธรรม อยางนอย ๓ ชองทาง 

  ๒) คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ

ตัวตามประมวลจริยธรรม ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 
 

 

  

 

 

 



~ ๒๔ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ผลลัพธ 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

แดงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๕ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑.๑.๒ เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการยึดม่ันผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวน

ตน ท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๒. หลักการและเหตุผล  

 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนา

หรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทํา

ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับ

ตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดดําเนินโครงการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๒) เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดง  

        ๓) เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีจิตสํานึก คานิยม 

และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงาน

ปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน ๓๔ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ๑) จัดตั้งคณะทํางาน/มอบหมายผูรับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอนของตําแหนงตางๆ 

 ๒) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน และจัดทําราง

คูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๓) จัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากบุคลากรภายในองคกรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการ

ดําเนินการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 



~ ๒๖ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๔) ปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนตามขอเสนอแนะท่ี

ไดจากเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ และจัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๕) จัดประชุมเพ่ือใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับ

ซอน แกบุคลากรของหนวยงาน 

 ๖) เผยแพรคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนใหแกบุคลากรของหนวยงาน และ

สาธารณะชนใหรับทราบ 

 ๗) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

          ๑) พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน รอยละ 

๘๐ ของจํานวนพนักงานฯ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู) 

          ๒) มีคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน ๑ ชุด  

          ๓) มีการเผยแพรคูมือ/แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนแกสาธารณชน อยางนอย ๒ ชองทาง (เชน 

เว็บไซตหนวยงาน บอรดประชาสัมพันธหนวยงาน หนังสือเวียน) 

 ผลลัพธ 

 พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับ

ซอน (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๗ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๑.๑.๓ เสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ

ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางาน

และความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถแกปญหาความ

ขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญ

ของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตอยางจริงจัง เพ่ือทําใหปญหา

การคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวน

การเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังปลูกจิตสํานึกของคน

ไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน  
 

 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงจัดทําโครงการสงเสริม

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือปองกันการทุจริตข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีความรูความเขาใจในหลัก

ธรรมาภิบาลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 ๒. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีความรูความเขาใจและให

ความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีคานิยมในการตอตาน

การทุจริต 

 ๓. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีความรูความเขาใจในหลักและ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 

 ๔. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงสามารถนําองคความรูหลัก     

ธรรมาภิบาล ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจํานวน ๔๘ คน 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

 

 

 

 



~ ๒๘ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

 ๒) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 ๓) จัดทํากําหนดการ 

 ๔) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการอบรม และวัสดอุุปกรณ  

 ๕) จัดฝกอบรมตามกําหนดการ 

 ๖) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ท่ีเขารับการอบรม 

ผานการทดสอบความรูธรรมาภิบาล รอยละ ๙๐ (ทดสอบความรูผานระบบทดสอบความรูธรรมาภิบาลออนไลน 

https://ggde.nacc.go.th) 

 ผลลัพธ   

 ๑) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงนําหลักธรรมาภิ

บาลมาปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 ๒) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง รวมตอตานการ

ทุจริต (สํารวจโดยแบบประเมินติดตามผล) 

 ๓) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง นําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



~ ๒๙ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือ

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล  

 การดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผูปฏิบัติงานตองมีความรูความสามารถตามหนาท่ีความ

รับผิดชอบแลว ยังตองมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององคกรอยาง

ยั่งยืน กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสรางจิตสํานึกให

บุคลากรตระหนักในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียง เปนตัวอยางท่ีดีของสังคม ยึดม่ันใน

คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง มีความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อัน

จะสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และประชาชนผูรับบริการ รวมท้ังสรางจิตสํานึกเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมในการทํางานอันจะนําไปสูการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององคกรอยางยั่งยืน จึงไดกําหนดให

มีการจัดโครงการฝกอบรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๓. วัตถุประสงค  

๑) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนําหลักคุณธรรม จริยธรรมมา

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

๒) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสุจริตใหเจาหนาท่ีของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยาง

ซ่ือสัตยสุจริต 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ี บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน ๓๔ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 

 ๒) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 ๓) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม 

 ๔) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการอบรม และวัสดอุุปกรณ  

 ๕) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 

 ๖) รายงานผลการดําเนินการ 

 ๗) เผยแพรการดําเนินโครงการผานเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 



~ ๓๐ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
       

๙. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

          ๑) มีการจัดอบรมจํานวน ๑ ครั้ง 

          ๒) บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันและการ

ปฏิบัติงานได ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบทดสอบความรู/แบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 

 บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใชในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน กอใหเกิดวัฒนธรรม

องคกรสุจริตในหนวยงาน (สํารวจโดยใชแบบติดตามประเมินผล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๑ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑) การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงเนนการสรางวัฒนธรรม

สุจริต สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไป

ในทางทุจริต 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดกําหนดดําเนินโครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตาน

การทุจริตข้ึน เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีความรูความเขาใจในการตอตานการทุจริต 

สอดสองเฝาระวังไมใหเกิดการกระทําการทุจริต รวมกันตอตานการทุจริต อันจะนําไปสูการเปนองคกรท่ีปลอดทุจริต

ในท่ีสุด 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 

ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 

 ๒) เพ่ือใหคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา พนักงานท่ัวไป เฝา

ระวังการทุจริต และรวมกันตอตานการทุจริต 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแดง จํานวน ๔๘ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทําโครงการและขออนุมัติตอผูมีอํานาจ 

 ๒) ประสานบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพรขอมูล 

 ๓) รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต  

 ๔) นําขอมูลท่ีไดมาจัดทําเปนสื่อเสริมสรางองคความรูตามรูปแบบท่ีกําหนด (เชน แผนพับ จดหมายขาว วีดี

ทัศน ปายประชาสัมพันธ เปนตน) 

 ๕) ดําเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัด ตามแนวทางและชองทางท่ีกําหนด 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 



~ ๓๒ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต  

 ๑) มีการเผยแพรขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตจํานวนอยางนอย ๕ เรื่องข้ึนไป 

 ๒) คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา พนักงานจาง มีความรูดานการตอตาน

การทุจริต (สาํรวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 

 ผลลัพธ 

 คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา พนักงานจาง เฝาระวังการทุจริต และ

รวมกันตอตานการทุจริต (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๓ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ :  โครงการบุคลากรตนแบบ ดาน “บริการเปนเลิศ”  
 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีสําคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและภารกิจท่ีไดรับ

การถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ หมวด ๑ และหมวด ๘ ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในเรื่องตาง ๆ เชน เกิด

ประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชน

ไดรับการอานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางท่ัวถึง ซ่ึงภารกิจท่ีสําคัญคือการบริการประชาชนตาม

ภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หากพนักงานหรือบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจิต

ในการใหบริการ และใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ก็จะกอใหเกิดความพึงใจในการใหบริการของ

ประชาชนผูรับบริการ หากองคกรมีการยกยอง ชมเชย หรือใหรางวัล พนักงานหรือบุคลากรท่ีใหบริการประชาชนดวย

จิตบริการ บริการดวยความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ก็จะเปนตนแบบใหแกพนักงานและบุคลากรคนอ่ืนๆ ใน

องคกร รวมท้ังเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน บุคลากร ผูใหบริการใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ

ตอไป 

 เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวก

ใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ

แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงาน บุคลากร ผูใหบริการใหบริการ

ประชาชนดวยจิตบริการ จึงไดจัดทําโครงการบุคลากรตนแบบ ดาน“บริการเปนเลิศ”  
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานบริการยอดเยี่ยม และเปนตนแบบใหแกบุคลากรคนอ่ืนๆ 

ใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ เทาเทียมกัน และเปนธรรม 

๒) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ  

๓) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใน

ทองถ่ิน 

๔) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเชื่อม่ันในองคกร 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

 

 

 

 



~ ๓๔ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีดําเนินการ 

๑) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ 

๒) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ 

๓) จัดทําประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ และเผยแพรใหบุคลากรให

ทราบ 

๔) เชิญชวนใหสํานัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑเพ่ือ

เขารับการคัดเลือกใหเปนบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ 

๕) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ โดยประเมินผลจากหลักเกณฑท่ี

กําหนด โดยนําผลประเมินความพึงพอใจในการใหบริการจากประชาชนมาเปนเกณฑในการตัดสินรวมดวย 

๖) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ  

๗) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ 

 ๘) เผยแพร ประชาสัมพันธบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและ

สาธารณชนไดรับทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว 

เสียงตามสาย หอกระจายขาว เปนตน  
 

 ๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีพนักงานตนแบบดานบริการประชาชนยอดเยี่ยม เปนธรรม 

 ผลลัพธ  

 ๑) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงไมนอยกวา รอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

๒) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๕ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ :  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และ

ซ่ือสัตยสุจริต  
 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีภารกิจท่ีสําคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณและภารกิจท่ีไดรับ

การถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ หมวด ๑ และหมวด ๘ ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในเรื่องตาง ๆ เชน เกิด

ประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชน

ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางท่ัวถึง หากพนักงานหรือบุคลากรองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต จะทําใหเกิดประโยชนแก

ประชาชนอยางสูงสุด ลดปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงได

ดําเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือ

ยกยองชมเชย หรือใหรางวัล พนักงานหรือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และ

ซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือเปนตนแบบใหแกพนักงานและบุคลากรคนอ่ืนๆ ในองคกร รวมท้ังเปนการสรางขวัญและกําลังใจ

ใหแกพนักงาน บุคลากร ใหปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริตตอไป  
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

๒) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติงานโเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ 

และซ่ือสัตยสุจริต 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) แตงตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะและ

ซ่ือสัตยสุจริต  

๒) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 

๓) จัดทําประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก และเผยแพรใหบุคลากรใหทราบ 

๔) เชิญชวนใหสํานัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑเพ่ือ

เขารับการคัดเลือก 

 

 



~ ๓๖ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๕) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวย

ความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต  

๖) ประกาศผลการคัดเลือก  

๗) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ 

 ๘) เผยแพร ประชาสัมพันธบุคลากรท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและสาธารณชน

ไดรับทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตาม

สาย หอกระจายขาว เปนตน  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีบุคลากรตนแบบดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซ่ือสัตยสุจริต 

 ผลลัพธ  

 เรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



~ ๓๗ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 

 ๑.๒.๑ เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ แยกแยะผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม 
  

๑. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปท่ี

ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตาง ๆ ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงปลูกฝงองคความรูใหประชาชนมีความเขาใจ

เก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจาก

ปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซ่ึง

เปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึง

วัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา 
 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดจัดทําโครงการปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสวนรวมข้ึน เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวมได สงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน รวมปกปอง

ผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ ทําใหเกิดเปนคานิยมท่ีจะไมยอมรับการทุจริต 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม

ได 

 ๒) เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนรวมปกปองผลประโยชนสวนรวม 

 ๓) เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนรักษาสาธารณประโยชนและสาธารณูปโภคของชุมชน 

 ๔) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน ๑๐๐ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

 

 

 

 



~ ๓๘ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมัติ 

 ๒) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 ๓) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/กําหนดการและหัวขอการอบรม 

 ๔) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร, เชิญกลุมเปาหมาย 

 ๕) ดําเนินการตามรูปแบบ/กําหนดการ ท่ีกําหนดไว 

 ๖) ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 

 ๗) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ ๒๐,๐๐๐.- บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต  

     ๑) มีการจัดอบรมใหกับประชาชน จํานวน ๑ ครั้ง 

     ๒) ประชาชนมีความรูความเขาใจและสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนรวมไดรอยละ ๘๐ ของจํานวน

ผูเขารวมโครงการ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 

      ๓) ประชาชนมีความรูความเขาใจในการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันรอยละ 

๘๐ ของจํานวนผูเขารวมโครงการ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 

 ผลลัพธ 

      ๑) ประชาชนรวมปกปองผลประโยชนสวนรวมและสาธารณประโยชน (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

       ๒) ประชาชนมีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน (สํารวจโดยใชแบบ

ประเมินติดตามผล) 

 

 

 

 

 

 
 



~ ๓๙ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑.๒.๒ เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  

๑. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ให

สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตอง

นําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนา

แลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหความสําคัญกับการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง โดยการสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการ

รักษาประโยชนสาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ

ทุกกลุมในสังคม ควบคูกับการปลูกฝงจิตสํานึกความซ่ือสัตยสุจริต คานิยมท่ีถูกตอง สรางความตระหนักถึงภัยรายแรง

ของการทุจริตและการรูเทาทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเปนมาตรการในการลงโทษผูกระทํา

ผิดหรือผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดดําเนินโครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริต 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 

 ๒) เพ่ือเสริมสรางความตระหนักถึงภัยรายแรงของการทุจริตใหแกประชาชน 

 ๓) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจําวัน  
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน ๑๐๐ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ 

 ๒) มอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 ๓) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวขอการอบรม 
 

 



~ ๔๐ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๔) ประสานงานกับบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุมเปาหมาย จัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการอบรม และวัสดอุุปกรณ  

 ๕) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการท่ีกําหนด 

 ๖) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

  งบประมาณปละ ๒๐,๐๐๐.- บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

     ๑) มีการจัดอบรมจํานวน ๑ ครั้ง 

 ๒) ประชาชนมีความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ไม

นอยกวารอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 

 ผลลัพธ 

 ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (สํารวจโดย

ใชแบบประเมินติดตามผล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๑ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 ๑.๒.๓ เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางคานิยมตอตานการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอํานาจการปกครอง เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน

ของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ ท้ังนี้ 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจน

หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และในการปฏิบัติหนาท่ีนั้นตอง

เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
 

 รวมท้ัง แผนการปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดกําหนดกลยุทธดาน

การปองกันและเฝาระวังท่ีมุงเนนการเรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตานการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีสวนรวมในการตอตานทุจริต รวมถึงสรางลักษณะนิสัยไม

โกงและไมยอมใหผูใดโกง เพ่ือตอตานการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผูปกครอง 
 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตโดยเริ่มจากการสราง

จิตสํานึกใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ตอตานการทุจริต โดยไดจัดทําโครงการเสริมสรางคานิยมการตอตานการ

ทุจริต เพ่ือเปนการปลูกฝงคานิยม ใหมีทัศนคติ วิสัยทัศนในการตอตานการทุจริต รวมท้ังรณรงคใหประชาชนจากทุก

ภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเปนกลไกในการแกไขปญหาการทุจริตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือสงเสริม และสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงการสรางคานิยมและการเฝาระวังตอตานการทุจริตใหแกเด็ก 

เยาวชนและประชาชน 

 ๒) เพ่ือรณรงคใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรูความเขาใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรม 

 ๓) เพ่ือประชาสัมพันธบุคคลตัวอยางท่ีดีดํารงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสูองคกรหรือบุคคลภายนอก 

 ๔) เพ่ือเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นไปสูประชาชนทุกภาคสวน 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน ๑๐๐ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

 



~ ๔๒ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดหาขอความท่ีเก่ียวของกับการสรางคานิยมการตอตานการทุจริต 

 ๒) จัดทําสื่อในรูปแบบตามชองทางท่ีกําหนดไว 

 ๓) เผยแพรใหประชาชน รวมท้ังนักเรียนในโรงเรียนตางๆ ภายในเขตพ้ืนท่ี 

 ๔) จัดกิจกรรมรณรงคตอตานการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีตางๆ  

 ๕) ประเมินติดตามผลการดําเนินการ 

 ๖) รายงานผลการดําเนินการ 
                

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) เผยแพรสื่อการสรางคานิยมตอตานการทุจริต ไมนอยกวา ๕ ชองทาง 

 ๒) มีการรณรงคในสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล ไมนอยกวา ๕ แหง 

 ผลลัพธ 

 ๑) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรูความเขาใจและมีความตระหนัก

รวมกันในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นไมนอยกวารอยละ ๗๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 

 ๒) ประชาชนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ 

(สํารวจจากรายชื่อเครือขายตอตานการทุจริต) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๓ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการ

มีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับ

ทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง องคการบริหารสวนตําบลหนอง

แดงจึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเกียรติ เผยแพรประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความ

ดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปน

แบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐาน

อันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จรยิธรรม 

 ๒) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

 ๓) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔) เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปนกุศโล

บายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 หนวยงานและบุคคลในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) แตงตั้งคณะทํางานยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

 ๒) คณะทํางานกําหนดหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี

ประจกัษ  

 ๓) จัดทําประกาศหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

และเผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 

 ๔) คณะทํางานฯ ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

 ๕) ประกาศผลการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ และ

เผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
 

 

 



~ ๔๔ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๖) ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี

ประจกัษ 

 ๗) รายงานผลการดําเนินงาน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 จํานวนหนวยงานและบุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

 ผลลัพธ 

 ๑) มีหนวยงานและบุคคลตนแบบท่ีดีปรากฏตอสังคม 

 ๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขวัญกําลังใจ และมีจิตสํานึกปฏิบัติตนเปนประโยชน

ตอสังคม มีความซ่ือสัตยสุจริต  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



~ ๔๕ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงใหความสําคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุงสงเสริมให

ประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับความตองการของประชาชนมาก

ท่ีสุด ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน โดย

สงเสริมใหมีคณะกรรมการชุมชน เขามาเปนตัวแทนของประชาชนในชุมชนตางๆ ทําหนาท่ีในการประสานงานกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืน ๆ  
 

เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในแตละชุมชน ตองอุทิศเวลา แรงกาย 

แรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมไดรับคาตอบแทน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบ

ประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง  
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชนสวนรวม ปฏิบัติ

หนาท่ีเปนกรรมการชุมชนมาดวยดี จนครบวาระการดํารงตําแหนง  

 ๒) เพ่ือยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนและแบบอยางท่ีดีตอสังคม

ใหมีขวัญและกําลังใจ 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 คณะกรรมการชุมชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง 

 ๒) จัดทําประกาศเกียรติคุณ เผยแพรใหสาธารณชนทราบผานทางชองทางตางๆ 

 ๓) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน 

 ๔) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ ๒๐,๐๐๐.- บาท 
 

 

 



~ ๔๖ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ เพ่ือประโยชนสวนรวม ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระ ๔ ป ไดรับ

การยกยองเชิดชูเกียรติ รอยละ ๑๐๐ 
 

 ผลลัพธ 

 ๑) มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบท่ีดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน 

 ๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขวัญกําลังใจ และมีจิตสํานึกบําเพ็ญประโยชน

สาธารณะในทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



~ ๔๗ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขา

รวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญในการ

พัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลัก

สําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ผูท่ีทํา

คุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อยางสมํ่าเสมอ องคการบริหาร

สวนตําบลหนองแดงจึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล 

หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซ่ือสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดงโดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชน และ

ควรไดรับการยกยองชมเชยและเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแดง 

 ๒) เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดง ตระหนักถึงความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

 ๓) เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบล

หนองแดงมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ๑) ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  

 ๒) ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล 

หนวยงาน องคกรดีเดน 

 ๒) คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
 

 

 

 



~ ๔๘ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๓) จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการคัดเลือก

และไดคะแนนสูงสุด 

 ๔) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 จํานวนบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองแดง ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

 ผลลัพธ 

 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น

คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือสวนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๙ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

 ๑.๓.๑ เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
  

๑. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 

การทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณ

ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยมในการรัก

ความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให

เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ

ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข และมาตรา ๒๕ กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงพิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสราง

ภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยม

ท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกัน

แกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุด  
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 

 ๒) เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม 

 ๓) เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน ๑๐๐ คน 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

 

 

 

 



~ ๕๐ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 ๒) แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

 ๓) ดําเนินการตามโครงการ 

 ๔) สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

 ๕) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) เด็กและเยาวชนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงไดรับการฝกอบรม จํานวน  ๑๐๐ คน 

 ๒) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณท่ี

ไดรับมาปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข รอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล/

แบบทดสอบ)  

 ผลลัพธ 

 ๑) เด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (สํารวจโดย

ใชแบบประเมินติดตามผล) 

 ๒) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไมนอย

กวารอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 ๓) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม ไม

นอยกวารอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล) 

 

 

 

 

 

 
 



~ ๕๑ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องท่ียอมรับไดหากตนเองไดรับ

ผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน หากปลอยให

คานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและสงผลเสียตอ

สังคมในดานอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 
 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะหและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริตข้ึน เพ่ือกระตุน

ใหเด็กและเยาวชนต่ืนตัวเห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเกิดข้ึนและพรอมท่ีจะเปนกําลัง

สําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริต  
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกดานจริยธรรมและคุณธรรมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร

รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

 ๒) เพ่ือเสริมสรางคานิยมท่ีถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกท่ีจะยึดม่ันในการทําความดี มี

ความซ่ือสัตยสุจริต 

 ๓) เพ่ือสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษาท่ี

สื่อถึงการตอตานการทุจริต 

 ๔) เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสรางสรรค 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน ๑๐๐ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินงาน 

 ๑) เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ๒) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด 
 



~ ๕๒ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๓) ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด 

 ๔) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง กําหนด 

 ๕) ทําพิธีมอบรางวัล  

 ๖) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ 

 ๗) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ ๒๐,๐๐๐.- บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ไดคําขวัญตอตานการทุจริต จํานวน ๕ ชุด 

 ผลลัพธ 

 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเกิดข้ึน

และพรอมท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ

ผูเขารวมประกวด (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



~ ๕๓ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๑.๓.๒ เสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอสวนรวม 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะหและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ 

ท่ีกําหนดใหการจัดการศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ

คุณธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีศาสนาท่ีตนนับถือเปนเครื่องมือยึดเหนี่ยว

จิตใจ มาตรา ๔๑ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตาม

ความพรอมความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน 
 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดตระหนักและใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนเปนพลังท่ีสําคัญใน

การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงไดดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนดานจิตใจ 

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนท่ีดี ใหมี

ทักษะในการดําเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” ซ่ึงเปนการสรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมี

ชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลกนําพาชีวิตสูความสําเร็จ เพ่ือเก้ือกูลแกตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด  
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนาท่ีตน

นับถือ 

 ๒) เพ่ือใหนักเรียนมีความซ่ือสัตย สุจริต มีความกตัญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละเพ่ือ

สวนรวม 

 ๓) เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี คนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ๔) เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของเทศบาลในการตอตานการ

ทุจริต 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 นักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตตําบลหนองแดง จํานวน ๑๐๐ คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

 

 

 

 



~ ๕๔ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ๑) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานในการจัดอบรมใหความรูหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมหลักสูตรตานทุจริตใน

โรงเรียน 

 ๒) จัดประชุมคณะทํางานในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความพรอม 

เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

 ๓) ดําเนินการขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการใหเปนไปตามระเบียบฯ การใชงบประมาณและพัสดุของ

สถานศึกษา 

 ๔) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ และสถานท่ีในการจัดโครงการ 

 ๕) ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคุณธรรม 
 

 ๖) สรุปติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 ๗) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

        นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา ไดรับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ รอยละ ๑๐๐ 

 ผลลัพธ 

         ๑) จํานวนนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาล – ประถมศึกษา นําความรูดานหลักธรรมมาปฏิบัติและนํามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู) 

         ๒) เด็ก นักเรียน ไดซึมซับความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใชดําเนินชีวิต 

ใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบบันทึกความดี) 
 

 

 

 

 

 
 



~ ๕๕ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

มิติท่ี ๒ การบริหารราชการดวยความโปรงใส 
 

๒.๑ การเปดเผยขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      ๒.๑.๑ การเปดเผยขอมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน  
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหรัฐตองจัดการใหประชาชนมีโอกาส

กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถ

แสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง และมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ  

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงได

มีศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูขอมูลขาวสาร รวมท้ังดําเนินการปรับปรุงขอมูลขาวสารให

ครบถวน และเปนปจจุบัน ผานชองทางในสื่อตางๆ ของหนวยงาน 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน  

 ๒) เพ่ือมีหนวยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานสําหรับประชาชน 

 ๓) เพ่ือจัดแสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหนาท่ีตอสาธารณชน 

 ๔) เพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลและการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองแดง 
 

๔. กลุมเปาหมาย  

 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือดําเนินการใหมีการเผยแพร

ขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ    

 ๒) แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบศูนยขอมูลขาวสาร  

 ๓) จัดตั้งหนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๔) จัดทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังมีการ

แสดงขอมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบันทางเว็บไซต

ของหนวยงานและสื่ออ่ืน ๆ 

 
 



~ ๕๖ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๕) จัดทําขอมูลแสดงการดําเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเพ่ือ

เผยแพรตอสาธารณชน ผานสื่อชองทางตางๆ ของหนวยงานเปนระยะ สมํ่าเสมอ โดยใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง การจัดซ้ือจัดจาง การใชจาย

งบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับท่ีกําหนดแก

ประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 ๖) จัดใหมีชองทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ ท่ีจะติดตอสอบถามหรือขอ

ขอมูล หรือรับฟงคําติชม/แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ เชน  

  - มีหมายเลขโทรศัพทเฉพาะท่ีมีเจาหนาท่ีใหบริการขอมูลตลอดระยะเวลาทําการ  

  - แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการท่ีจะติดตอ

สอบถาม/ขอขอมูล/แสดงความคิดเห็น  
 

  - มีชองทางการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดต้ังศูนยบริการรวม กลอง/ตูรับฟงความคิดเห็น 

การประชุมรับฟงความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน เว็บบอรด เปนตน  

 ๗) ปรับปรุงระบบการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานผานหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ และ/หรือระบบ 

Call Center  

 ๘) จัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

 ๙) จัดทํารายงานผลสถิติผูมารับบริการ รวมท้ังขอเสนอแนะในการใชบริการ และสรุปผลเสนอผูบริหาร 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

๑) มีจํานวนชองทางการประชาสัมพันธ อยางนอย ๕ ชองทาง 

๒) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงใหมี

ขอมูลท่ีครบถวนถูกตองเปนปจจุบัน   

ผลลัพธ 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยขอมูลขาวสารไมต่ํากวารอยละ ๘๐ (ใชแบบสํารวจความพึง

พอใจการใชบริการศูนยขอมูลขาวสาร) 
 

 



~ ๕๗ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๒.๑.๒ การเปดเผยขอมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงบประมาณ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการ

จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไป

ตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดย

เปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะ

ใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 
 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบ

ได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงดําเนินโครงการเสริมสรางความโปรงใสในการ

บริหารงบประมาณ เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางไดทุกโครงการและกิจกรรม 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๒) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๓) เพ่ือปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ๑) บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๒) ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) รวบรวมขอมูลแผนการใชจายงบประมาณประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ 

 ๒) เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือจัดหาพัสดุ ใหประชาชนไดทราบ

ผานทางเว็บไซตและชองทางตางๆ 

 



~ ๕๘ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๓) จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง

การใชจายเงินงบประมาณใหมีความโปรงใส คุมคา และสรางการมีสวนรวมในการติดตามและตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ 

 ๔) ฝกอบรมใหบุคลากรภายในและประชาชนใหมีความรูเก่ียวของกับการพัสดุ 

 ๕) จัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เชน 

สังเกตการณ ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เปนตน 

 ๖) ประชุมกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 

 ๗) รายงานผลการดําเนินการ และเผยแพรผลการดําเนินงานใหบุคลากรภายในหนวยงานและสาธารณชนให

ทราบโดยท่ัวกัน ผานชองทางตางๆ ไดแก 

  ๗.๑) ผลการดําเนินโครงการ 

  ๗.๒) รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป  

  ๗.๓) รายงานสรุปผลการใชจายงบประมาณประจําปตามวงรอบท่ีกฎหมาย/ระเบียบกําหนด  

  ๗.๔) รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางรายเดือนและรายป  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไมนอยกวา ๓ ชองทาง 

 ๒) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการใชจายงบประมาณ จํานวน ๑ ครั้ง  

 ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ลดลง 

 

 

 

 

 
 

 

 



~ ๕๙ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๒.๑.๓ การเปดเผยขอมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายได

และการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลหนองแดงจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ดังนั้นเพ่ือสรางความโปรงใสในการบริหารราชการ และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงได จึงไดจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และมาตรการกํากับ

ติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎขอบังคับท่ีกําหนดไวรวมท้ังจัดใหมีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ

กับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว  เชน ขอมูล

ขาวสารท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซ้ือ     จัดจาง ฯลฯ 

 ๒) เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ

ขอบังคับท่ีกําหนด  

๓) เพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

๔) เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดความโปรงใส และประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 สํานัก กอง สวน ฝายตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

 



~ ๖๐ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๒) ประชุมคณะทํางานฯ  

๒.๑) กําหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเผยแพรขอมูลขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดง ตอสาธารณชน โดยพิจารณาใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปน

ปจจุบันทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางท่ีหลากหลาย ใน ๕ 

ประเด็น ดังนี้ 

  ๒.๑.๑) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน ขอมูลผูบริหาร 

อํานาจหนาท่ี แผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาหนวยงาน ขอมูลการติดตอ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ขาวประชาสัมพันธ 

การปฏิสัมพันธขอมูล เครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  
 

๒.๑.๒) การบริหารงาน ไดแก แผนการดําเนินงาน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน

ประจําปรอบ ๖ เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําป คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คูมือหรือ

มาตรฐานการใหบริการ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ E – Service  

๒.๑.๓) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจําป รายงานการ

กํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําปรอบ ๖ เดือน รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป 

แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผล

การจัดซ้ือจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

๒.๑.๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

๒.๑.๕) การสงเสริมความโปรงใส ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และการเปด

โอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  

๒.๒) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ เผยแพรขอมูลขาวสารการใหบริการ

ตางๆ กฎเกณฑ ขอกฎหมาย ขอบังคับ และสถานท่ีใหบริการอยางชัดเจน เพ่ือเปนประโยชนตอประชาชน  

๓) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูล

สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๔) รายงานผลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองแดงใหผูบริหารทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 

 



~ ๖๑ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐.ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

๑) มีการเปดเผยขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนกับสาธารณชนใหเปนปจจุบันทางเว็บไซตขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและสื่อออนไลนรูปแบบอ่ืน ๆ และชองทางท่ีหลากหลาย ใน ๕ ประเด็น ดังนี้ 

   - ขอมูลพ้ืนฐาน 

   - การบริหารงาน 

   - การบริหารเงินงบประมาณ 

   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   - การสงเสริมความโปรงใส 

๒) มีการเผยแพรขอมูลสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดไว   

 ๓) กํากับติดตามการเผยแพรขอมูลสาธารณะของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ

ขอบังคับท่ีกําหนด  

๔) กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ

ท่ีเปนประโยชนตอประชาชน  

ผลลัพธ 

๑) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการเผยแพรขอมูลสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมต่ํากวารอย

ละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ) 

๒) ภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



~ ๖๒ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๒.๒ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

 ๒.๒.๑ การแสดงเจตนารมณในการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต เปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดงดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ

ทองถ่ิน และคาดหวังวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะเปนกลไกท่ีสําคัญในการสรางวัฒนธรรมสุจริต รวมท้ังผูบริหารมี

ความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไปตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน จึงไดมีการดําเนินการ

จัดทํามาตรการแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล

หนองแดงดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  
 

๓. วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือสงเสริมใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงแสดงเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใช

ในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

๒) เพ่ือประชาสัมพันธการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงสูการรับรูของสาธารณชน  

๓) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองแดง 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ๑) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  

 ๒) ประชาชน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทํามาตรการและขออนุมัติตอผูมีอํานาจ 

 ๒) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ชองทางในการแสดงเจตนารมณฯ 

 ๓) จัดทําประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร 

 ๔) ผูบริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตฯ 
 



~ ๖๓ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 ๔) เผยแพรประกาศเจตนารมณฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกําหนด 

 ๕) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

 ๖) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  

 ๗) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามชองทางและรูปแบบท่ีกําหนด 

 ๘) ผูบริหารควบคุมติดตามใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๙) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๑๐) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีประกาศเจตนารมณในการนําหลักคุณธรรมมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร ดวยการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 

 ๒) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผูบริหาร เพ่ือพัฒนาหนวยงาน ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส  

 ๓) มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแดง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

 ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (๘๕ คะแนนข้ึนไป) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



~ ๖๔ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๒.๒.๒ การจัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑) การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ไดกําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการพัฒนาคานิยมของนักการเมือง

ใหมีเจตนารมณท่ีแนวแนในการทําตนเปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต เห็นแกประโยชน

สวนรวม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 

 อีกท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูป

ดานการปองปราม ไดกําหนดกลยุทธใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา มีมาตรการ

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปนตัวอยางในการ

บริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิด

ทางอาญา 
 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ

ทองถ่ินเอง มีความมุงม่ันท่ีจะบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน มีการบริหารใหเปนไปตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตและการมีสวนรวมของประชาชน ผูบริหาร

ไดใหความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตเปนอยางยิ่ง จึงไดเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกัน

การทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ข้ึน เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจมีผลตอดุลพินิจ หรือการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงนําไปสู การเลือกปฏิบัติ หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
 

๓. วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองแดงมีวัฒนธรรมองคกร NO Gift Policy 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) ผูบริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือรวมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไมรับ – ไมให” 

 ๒) จัดทําประกาศใช NO Gift Policy พรอมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
 



~ ๖๕ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๓) ผูบริหารประกาศใช NO Gift Policy  

 ๔) เผยแพรประกาศใช NO Gift Policy ใหแกบุคคลภายในองคกรและสาธารณชนใหรับทราบโดยท่ัวกัน 

 ๕) ประเมินผลและติดตามผลการใชมาตรการ NO Gift Policy 

 ๖) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

    ๑) มีประกาศใช NO Gift Policy จํานวน ๑ ฉบับ 

    ๒) ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงดําเนินการตาม

แนวทาง NO Gift Policy จํานวนรอยละ ๑๐๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมิน/แบบสํารวจ) 

 ผลลัพธ 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมมีเรื่องรองเรียนเรื่อง

สินบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



~ ๖๖ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ :  โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟง

และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินตองใหความสําคัญในการสรางความเปน

ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ีครอบคลุมตามอํานาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง

บริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใชอํานาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง

ดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรอง

ผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทา

เทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 
 

 เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวก

ใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ

แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือกํากับใหการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีของบุคลากรใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร เกิดความความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและความคุมคา องคการบริหาร

สวนตําบลหนองแดงจึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการอยางเทาเทียมกัน  
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง

ใหบริการประชาชนอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

๓) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใน

ทองถ่ิน 

๔) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเชื่อม่ันในองคกร 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  
 

 

 



~ ๖๗ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) ผูบริหารกําหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันไวในพันธกิจของหนวยงาน 

 ๒) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจการใหบริการอยางเทาเทียม 

 ๓) ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทาง/แผนงานในการดําเนินงาน 

 ๔) จัดทําแนวทาง/แผนงานการดําเนินงาน 

 ๕) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดําเนินงานใหแกผูปฏิบัติงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 ๖) ดําเนินการตามแนวทาง/แผนการดําเนินงาน 

 ๗) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

 ๘) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

   ๑) มีการกําหนดประเด็นการใหบริการอยางเทาเทียมกันเปนพันธกิจของหนวยงาน 

๒) มีแนวทาง/แผนการดําเนินงานในการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

 ผลลัพธ 

 ๑) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ 

 ๒) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 

 

 

 

 
 

 



~ ๖๘ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญในการดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ

หนวยงาน โดยการจัดทํา “มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง” เพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีดวย

ความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปรงใส เทาเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดาน

คุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน  
 

๓. วัตถุประสงค 

เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

  ๑) จัดตั้งคณะทํางานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน  

 ๒) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 

       ๒.๑) วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

     ๒.๒) จัดทํามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหดีข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองตามผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดยตองมีรายละเอียด

ตางๆ เชน การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการ

กํากับติดตามใหนําไปสูการปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน  

 ๓) เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงชองทางอ่ืนๆ 

 ๔) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส 

 ๕) ปฏิบัติตามมาตรการ  

 ๖) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

 ๗) รายงานผลการดําเนินการ 

 ๘) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 



~ ๖๙ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง            

ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (๘๕ คะแนนข้ึนไป)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๐ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมีอํานาจและ

หนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ

ราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน 

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน และการ

เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิด

ประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึง

เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ

ในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือ

นําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึง

ไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๒) เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 ๓) เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

 ๔) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกง

เขามาทํางาน 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

 

 

 



~ ๗๑ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) ผูบริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 

กฎระเบยีบ 

 ๒) จัดประชุมหนวยงานชี้แจงบทบาทอํานาจและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 

 ๓) จัดตั้งคณะทํางานเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 

 ๔) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในดานการบริหารงานของผูบริหารและรวบรวมความเห็น

เสนอตอผูบริหาร 

 ๕) คณะทํางานพิจารณากําหนดมาตรการในการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน 

  - มาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทํางานสวนตัว

ท่ีมิใชงานราชการ 

  - มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน 

เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

  - มาตรการการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร (ITA) มาใชในการเลื่อนข้ัน 

เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

  - มาตรการปองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการ และแตงตั้งใหเปนพนักงาน 

  - มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนาบุคลากรขององคกร 

  ฯลฯ 

 ๖) ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

 ๗) ดําเนินการตามมาตรการ 

 ๘) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จํานวน ๑ มาตรการ 

 ผลลัพธ 

 - ขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงลดลง 



~ ๗๒ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล

การปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซ่ึง

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ัน

เงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดดําเนิน

กิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

๓. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยแตงตั้งปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และ

ขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 

 ๒) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยประกอบดวย 

ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ และขาราชการท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี

เปนเลขานุการ 

 ๓) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและ

เสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๔) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณา

เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๕) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาทบทวนผลการ

พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ขาราชการเสนอมา  
 



~ ๗๓ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 บุคลากรของหนวยงานมีความพึงพอใจตอระบบของการเลื่อนข้ันเงินเดือนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ (สํารวจโดย

แบบประเมิน) 

 ผลลัพธ 

 ขอรองเรียนในการเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือนลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



~ ๗๔ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเล่ือนข้ัน 

เล่ือนเงินเดือน ของบุคลากร 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล

การปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซ่ึงนายก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน

เปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล รวมท้ังใหความสําคัญกับผลของการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของประชาชนอีกดวย จึงสงเสริมใหพนักงานสวนทองถ่ินมีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของตนเอง 

โดยมีการประเมินบุคคล โดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ินในตําแหนงท่ีปฏิบัติ และประโยชนท่ี

หนวยงานไดรับจากการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถ่ินผูนั้นตามประกาศหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลท่ี 

กจ.กท. หรือ ก.อบต. กําหนด 
 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดจัดทํามาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการ

ใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ และ

สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี

หรือหลักธรรมาภิบาลตอไป 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

 ๒) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจจากการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทํามาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน เลื่อน

เงินเดือน ของบุคลากร 

 ๒) จัดทําประกาศและแนวทางในการดําเนินการตามมาตรการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ในการใหบริการมาใชในการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 ๓) แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

 ๔) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



~ ๗๕ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 ๕) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและ

เสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๖) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณา

เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๗) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาทบทวนผลการ

พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ขาราชการเสนอมา  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

 ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



~ ๗๖ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการบริหาร

ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ

ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป ๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 
 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดจัดทํากิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจาํป” เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปดวยความถูกตอง เกิดความคุมคาและ

มีประสิทธิภาพ ลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตาม

ข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

แดง 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาใน

การเบิกจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๒) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีสวนรวมในการตรวจสอบการเบิกจาย

งบประมาณ 

 ๓) เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดตั้งคณะทํางานควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 ๒) จัดประชุมบุคลากรทุกสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือติดตามความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีการรายงานการใชจายงบประมาณประจําเดือน/ประจําไตรมาส 

 ๓) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง (Cross 

Check) 

 ๔) ดําเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณตามท่ีคณะทํางานกําหนด 

 ๕) รายงานผลการดําเนินการ 
 



~ ๗๗ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
  

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีการจัดประชมุเพ่ือติดตามความกาวหนา/รายงานการใชจายงบประมาณ อยางนอย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง 

 ๒) มีการดําเนินการตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกตอง (Cross Check)  

 ผลลัพธ 

 ขอผิดพลาดในการเบิกจายงบประมาณลดลงรอยละ ๘๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๗๘ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการบริหาร

ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนองคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดดําเนินกิจกรรม “วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป” เพ่ือปรับปรุงการจัดหาพัสดุ

ใหมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซ้ือจัดจางในปงบประมาณถัดไป  
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจาง 

 ๒) เพ่ือใหไดขอมูลในการวางแผนการบริหารงานการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพ 

 ๓) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 

 ๒) วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 ๓) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 ๔) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางแกผูบริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใน

ปงบประมาณถัดไป 

 ๕) เผยแพรขอมูลใหบุคลากรของหนวยงานและประชาชนไดรับทราบท่ัวกัน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 กองคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

 

 

 

 



~ ๗๙ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

   ๑) รายงานผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจําป จํานวน ๑ ฉบับ 

   ๒) มีการเผยแพรผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจางประจําปแกสาธารณชน อยางนอย ๓ ชองทาง 

ผลลัพธ 

 ขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณถัดไปลดลง  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๐ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี กําหนดใหมีการบริหาร

ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนรวมท้ัง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกําหนดการ

ดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  
 

 ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหความสําคัญกับการดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหเกิดการดําเนินการ

ท่ีขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม จึงไดจัดทํา “มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง” 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

 ๒) เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๓) เพ่ือปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทํามาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๒) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองแดง และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 ๓) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการ

จัดหาพัสดุ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 ๔) ปรับปรุงข้ันตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน

ในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๕) ดําเนินการตามมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน 

 ๖) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

 



~ ๘๑ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีประกาศใชมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน จํานวน ๑ ฉบับ 

ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



~ ๘๒ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการบริหาร

ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน องคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดง จึงใหความสําคัญกับการดําเนินการใชจายงบประมาณท่ีมีความคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน จึงไดจัดทํา “มาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค 

ไมมีประสิทธิภาพ” 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือเสริมสรางการใชจายงบประมาณใหตรงตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพ 

 ๒) เพ่ือปองกันการทุจริตในการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทํามาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 

 ๒) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิด

วัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 ๓) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ กําหนดใหมีข้ันตอนการตรวจสอบการใชจายเงินในประเด็น ดังนี้ 

  - ถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของหรือไม 

  - เปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานหรือไม  

  - เกิดประโยชนและมีความคุมคาในการดําเนินหรือไม 

  - ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 ๔) ปรับปรุงข้ันตอนการใชจายงบประมาณตามมาตรการท่ีกําหนด 

 ๕) ดําเนินการตามมาตรการ 

 ๖) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 



~ ๘๓ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๘. ผูรับผิดชอบ  

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีประกาศใชมาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ จํานวน 

๑ ฉบับ 

ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนทุจริตเก่ียวกับการใชจายงบประมาณ ลดลง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๔ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใชทรัพยสินของทางราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการ

จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไป

ตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 เพ่ือใหการบริหารการใชทรัพยสินของทางราชการเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองดําเนินโครงการเสริมสรางความโปรงใสในการใช

ทรัพยสินของทางราชการ เพ่ือใหมีการบริหารทรัพยสินของทางราชการท่ีโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได เกิด

ประสิทธิภาพ 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารทรัพยสินของหนวยงาน 

 ๒) เพ่ือปองกันไมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ๑) บุคลากรของหนวยงาน 

 ๒) ประชาชน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทําประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสนิของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการกฎหมาย 

โดยกําหนดข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมท่ีมีรูปแบบท่ีสะดวก เปดเผยและตรวจสอบได 

ท้ังกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

 ๒) จัดทําคูมือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการ  

 ๓) เผยแพรประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสิน แผนผัง

ข้ันตอนในการดําเนินการใหบุคลากรและประชาชนไดรับทราบทางชองทางตางๆ 

 ๔) ดําเนินการติดตามตรวจสอบการดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใชทรัพยสินของราชการ 

การยืมทรัพยสินของราชการ โดยวางระบบการจัดทําระเบียนการเบิกทรัพยสินของราชการ ทะเบียนการยืมทรัพยสิน

ของราชการอยางเปนระบบ 

 ๕) รายงานผลการดําเนินงาน 



~ ๘๕ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใชทรัพยสินของราชการ การยืมทรัพยสินของราชการกฎหมาย อยาง

นอย จํานวน ๑ ฉบับ 

 ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการแสวงหาประโยชนจากทรัพยสินของราชการ ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



~ ๘๖ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแดง 
  

๒. หลักการและเหตุผล  

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหมีอํานาจและ

หนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ

ราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมากข้ึน 

โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน ซ่ึงจะสงผลให

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  ท้ังนี้การเพ่ิมข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณ

ในยุคโลกาภิวัตนท่ีประชาชนมีชองทางในการเขาถึงแหลงขอมูลไดมากข้ึน ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรม

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการใหบริการท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงไดจัดทํา

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสามารถ

พัฒนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลตอไป 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๒) เพ่ือทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแดง 

 ๓) เพ่ือสรางชองทางใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

  

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) เก็บรวบรวมขอมูลในการใหบริการประชาชนตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อยางนอยตองครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้ 

  ๑.๑) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ๑.๒) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 



~ ๘๗ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

  ๑.๓) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

  ๑.๔) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

  ๑.๕) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

  ๑.๖) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   

๒) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูมาติดตอหรือรับบริการ ณ จุดใหบริการในรูปแบบท่ีงาย

และสะดวก เชน ประเมินผาน QR Code หรือระบบกดปุมแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร   

๓) จัดใหประชาชนไดประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  

๔) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินใหผูบริหารทองถ่ินทราบ อยางนอยปละ ๒ 

ครั้ง 

๕) เผยแพรผลการประเมินความพึงพอใจใหบุคลากรภายในหนวยงาน และสาธารณชนไดรับทราบผาน

ชองทางท่ีหลากหลาย เว็บไซต สื่อสังคมออนไลน บอรดประชาสัมพันธ จดหมายขาว เสียงตามสาย หอกระจายขาว

เปนตน 
  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  
      

๙. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต  

 มีระบบ/ชองทางใหประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 

ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๘๘ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวาเปนสังคมพหุ

วัฒนธรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการ

สาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และ

ความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ีครอบคลุมตามอํานาจหนาท่ี 

และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใชอํานาจอ่ืนๆ ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือก

ปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมา

ประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ 

ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา ๘ แหง  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับ

การบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 

 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล และอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใน

ทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๓. วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือนําเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีระบบท่ีโปรงใส ตรวจสอบได ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

และเกิดประโยชนตอประชาชน 

๒) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการประชาชนอยางเปน

ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

๓) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใน

ทองถ่ิน 

 ๔) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเชื่อม่ันในองคกร
  

๔. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

 

 

 



~ ๘๙ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการปรับปรุง

กระบวนการทํางาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการใหดีข้ึน และเผยแพรประชาสัมพันธผลการประชุมให

บุคลากร และประชาชนทราบ 

 ๒) จัดใหมีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบตางๆ ในการปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน เพ่ือสรางเกณฑ

มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน โปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 
 

 ๓) จัดใหมีและปรับปรุงการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการ

ดําเนินการใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  

 ๔) จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมีกลอง

วงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 

 ๕) จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผูพิการ 

 ๖) มีการนําระบบออนไลน มาประยุกตใชในการประเมินผลการใหบริการประชาชน  

 ๗) จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแกไข) 

กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและใหบริการโดยไมเปนธรรม เชน ทางหมายเลขโทรศัพท สื่อสังคมออนไลน อีเมล เว็บไซต 

เปนตน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

ผลผลิต 

 ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

 ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 



~ ๙๐ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการตดิตอราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ

หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ การใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับ

บริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวก

อยางเสมอภาค เปนธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซ่ึงเจาหนาท่ีไมสามารถ

ใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบ มี

การแซงคิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมา

ขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ี

กําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และ

ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการ

ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับ

บริการ 

 ๒) เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชน 

 ๓) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 

 ๔) เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทําการ

ประพฤติ มิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 
 



~ ๙๑ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ 

 ๒) ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติ 

 ๓) จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 

 ๔) ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการ

ตามลําดับคิว 

 ๕) จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 

 ๖) สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง แกไข

การใหบริการอยางมีคุณภาพ  

 ๗) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบ  

 สํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานท่ีใหบริการ 

 ผลลัพธ 

 ๑) ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน ไมนอยวารอยละ ๘๐ ของผูมาขอรับบริการ 

(สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

 ๒) การใหบริการเกิดความโปรงใส ขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ีลดลง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



~ ๙๒ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ :  โครงการ “บริการเปนเลิศ กอเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลัก    

                      ธรรมาภิบาล) 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟง

และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินตองใหความสําคัญในการสรางความเปน

ธรรม ไมเลือกปฏิบัติ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ีครอบคลุมตามอํานาจหนาท่ี และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง

บริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใชอํานาจอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง

ดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และไมมีการเรียกรอง

ผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมาประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทา

เทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 
 

 เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวก

ใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ

แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือกํากับใหการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีของบุคลากรใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร เกิดความความโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและความคุมคา องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําโครงการ “บริการเปนเลิศ กอเกิดความประทับใจ” (ยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลัก

ธรรมาภิบาล) 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการใหบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 

๒) เพ่ือมีแนวทางการปฏิบัติงานเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ  

๓) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใน

ทองถ่ิน 

๔) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเชื่อม่ันในองคกร 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

 



~ ๙๓ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) แตงตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 ๒) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอนและ

ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบ

อํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

 ๓) จัดทําแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบให

เปนปจจุบนั 

  ๑) ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

  ๒) จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

  ๓) จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 

  ๔) จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 

  ๕) จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนท้ัง

เวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  ๖) การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

๔) ประกาศเปดเผยขอมูลและมาตรฐานการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการ จัดทําแผนภูมิ

แสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน 

 ๕) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการใหบริการ 

 ๖) รายงานผลการประเมิน ความคิดเห็น ปญหา และอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ และเผยแพรให

บุคลากรและสาธารณชนใหทราบโดยท่ัวกัน 

 ๗) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 
 

 

 

 

 



~ ๙๔ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีประกาศแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีและมาตรฐานท่ีใชในการใหบริการ 

๒) มีแผนภูมิแสดงขอมูลการใหบริการ ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ท่ี

ทําการ และเว็บไซตของหนวยงาน 

ผลลัพธ 

 ๑) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

๒) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๙๕ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  
 

๒. หลักการและเหตุผล  

 การขับเคลื่อนองคกรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ใหอยูในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) ได

เขามามีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง โดยทําใหผูรับบริการไดรับ ความสะดวก รวดเร็ว ดวยความโปรงใส และสามารถ

ปรับตัวใหตรงกับความตองการใหม ๆ ไดตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการดวย e-Service จะ

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูลท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานและแหลงขอมูลตาง ๆ นําไปสูการ

วิเคราะห    การจัดการขอมูลขนาดใหญ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการใหบริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางาน

บริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service นับไดวาเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงใหทุกหนวยงาน

นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอยางเต็มท่ี เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา 

และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังตองเปนระบบท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปรงใสในการทํางานของภาครัฐไดอีก

ดวย ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีบริการสาธารณะ และอํานวยความสะดวกใหแก

ประชาชนตามภารกิจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) เพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยทําใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปรงใส 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับบริการไมจําเปนตองเดินทางมาติดตอดวย

ตนเองอีก 

๒) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  

๓) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

 ๒) กําหนดภารกิจในการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
 

 

 

  



~ ๙๖ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๓) จัดทําระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) โดยประชาชนผูรับบริการสามารถขอรับ

บริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผานทางเว็บไซตหรือเครือขายอินเทอรเน็ต โดย

เปนชองทางท่ีชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับบริการไมจําเปนตองเดินทางมาติดตอดวย

ตนเองอีก เชน 

  - ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไมใบไม 

  - ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ 

  - ระบบยื่นชําระภาษีออนไลน 

  - ระบบกรอกขอมูลคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/เบี้ยคนพิการท่ีมีชองทางการแนบไฟล

เอกสารหลักฐานโดยผูขอรับบริการไมตองเดินทางมาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๔) เผยแพรประชาสัมพันธระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 

 ๕) จัดทําคูมือ/แนวทางการใชงานระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 

 ๖) จัดทําขอมูลสถิติการใหบริการ E-Service โดยแยกขอมูลเปนรายเดือนใหครบทุกเดือน  

 ๗) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 ๘) รายงานผลการดําเนินการ 
   

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณท่ีดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
       

๙. ผูรับผิดชอบ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) อยางนอย ๑ ภารกิจ 

 ผลลัพธ 

 ๑) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

หนวยงานไมนอยกวา รอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

๒) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

 

 

 

 

 



~ ๙๗ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ :  มาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ

กระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริม

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ

ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ 
 

 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีการพัฒนาการบริหารงานขององคกรใหมีความคุมคาเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร และตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดจัดทํามาตรการประเมินความ

คุมคาในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๓. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเสริมสรางการบริหารงานของหนวยงานเกิดความคุมคา 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทํามาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานขององคกร  

 ๒) กําหนดภารกิจ โครงการ/กิจกรรม การจัดซ้ือ/จัดจาง ท่ีตองประเมินความคุมคา กอนและหลังดําเนินการ 

เชน 

  - ภารกิจท่ีสงผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก 

  - งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรใหดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  - วงเงินของการจัดซ้ือจัดจาง 

  เปนตน  

 ๓) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานของ

หนวยงาน และเผยแพรใหบุคลากรภายในหนวยงานและสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 ๔) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ และเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบท่ัวกัน 

 ๕) ปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินการใหมีการประเมินความคุมคาตามมาตรการท่ีกําหนด 

 ๖) ดําเนินการตามมาตรการ 

 ๗) รายงานผลการดําเนินการและเผยแพรรายงานผลแกสาธารณชน 
 



~ ๙๘ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

๑) มีประกาศมาตรการประเมินความคุมคาในการบริหารงานของหนวยงาน 

๒) มีการประเมินความคุมคาในการบริหารงานของหนวยงาน 

ผลลัพธ  

 จํานวนขอรองเรียนดานการบริหารงานของหนวยงาน ลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



~ ๙๙ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๒.๒.๓ การจัดทําแผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใส 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการ

ปองกันการทุจริตใหมีความโปรงใสความสุจริต และบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน จึงไดดําเนินการจัดทํา 

“แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. 

๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)” เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล 

และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 
 

๓. วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

  ๑) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 ๒) ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต,

วิเคราะหประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 

 ๓) เผยแพรแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ชองทาง ท่ีกําหนด รวมถึงรายงานการทําแผนฯ

แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทําแผนฯ ใหแก สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตาม

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซต

สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เปนตน 

 ๔) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ ใหแก

เจาหนาท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๕) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ  

 ๖) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตฯ 



~ ๑๐๐ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๗) รายงานผลการดําเนินการแกผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน รายงานการทําแผนฯ ใหแก 

สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผานระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E – PlanNACC) ทางเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เปนตน 

 ๘) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตางๆ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแดง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

 ผลลัพธ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (๘๕ คะแนนข้ึนไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



~ ๑๐๑ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๒.๓ มาตรการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

 ๒.๓.๑ จัดทําขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรใหปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต มี

คุณธรรมจริยธรรม ใชดุลพินิจดวยความสุจริตภายใตกรอบธรรมาภิบาล  
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการประเมินท่ี

คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริต

ท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทาง

วัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหาร

จัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับได

ของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการ

ตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่ง

สําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึง

ภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก

ธรรมาภิบาล” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ

เปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานให

สูงข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๒) เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” 

 
 



~ ๑๐๒ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 ๒) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 ๓) ทุกสวนราชการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนีในการ

ประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เชน 

  - ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ 

  - ไมใหมีการเรียกรับผลประโยชนสวนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการใหบริการตามอํานาจหนาท่ี 

  - ไมใหเจาหนาท่ีใหบริการเอ้ือประโยชนหรือเลือกปฏิบัติตอผูใชบริการเนื่องจากความสัมพันธสวนตัว 

  เปนตน 

 โดยกําหนดจัดทําเปนขอตกลงรายบุคคลระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ไดแก  

  - ผูบริหารหนวยงานกับผูอํานวยการสํานัก/กอง 

  - ผูอํานวยการสํานัก/กอง กับ ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน 

  - ผูอํานวยการกลุม/หัวหนาสวนงาน กับ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใตบังคับบัญชา 

 ๔) รวบรวมขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารเพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติ 

 ๕) ชี้แจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 

 ๖) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง 

 ๗) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 

 ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๐๓ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติวาการปฏิบัติ

หนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของ

ผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจ

เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร 

หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา ๔๕ กําหนดใหสวนราชการ จัดให

มีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี

การลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงกับปลัดองคการบริหาร

สวนตําบลหนองแดง และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผล

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง/ฝาย เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 ๒) เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการ  
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝาย เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยาง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนาม

บันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 



~ ๑๐๔ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือก

ตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

๑.๑) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

๑.๒) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 

๑.๓) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 

๑.๔) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  ๑.๕) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

๑.๖) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

 ๒) ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๓) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  

  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เปนตน 

  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บ

ขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับ

ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 

 ๔) รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ

ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

 ๕) วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 

 ๖) ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว 

 ๗) รายงานผลการดําเนินงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

 

 

 

 

 



~ ๑๐๕ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง 

 ผลลัพธ 

 จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหนวยงานลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๐๖ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๒.๓.๒ มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอน/คูมือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชน รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของ

องคกรปกรองสวนทองถิ่น 
  

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมีกฎหมายวาดวยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดใหการประกอบกิจการของ 

ประชาชนตองผานการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจง ในการขออนุญาต ดําเนินการ

ตาง ๆ กับหนวยงานของรัฐไมวาแหงเดียว หรือหลายแหง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไมไดกําหนด ระยะเวลา เอกสาร

และหลักฐานท่ีจําเปน รวมถึงข้ันตอนในการพิจารณาไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความคลุมเครือ ไมชัดเจน อันเปนการ

สรางภาระแกประชาชนอยางมากและเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศใน

เวทีการคาโลก ดังนั้น เพ่ือใหมีกฎหมายกลางท่ีมีหลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐาน

ท่ีใชประกอบคําขอ สถานท่ีใหบริการ คาธรรมเนียม อีกท้ังเปนการลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ใน

การใหบริการของภาครัฐ ใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี เปดเผยข้ันตอน 

ระยะเวลาใหประชาชนทราบท่ีชัดเจน จึงจําเปนตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนผานระบบสารสนเทศ ตาม

พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีกําหนดใหการกระทําใด

จะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทํา “คูมือสําหรับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมารับ

บริการโดยตรงหรือหนวยงานภาคเอกชนท่ีมารับบริการจากหนวยงานของรัฐ โดยสามารถสืบคนไดจากเว็บไซตของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหมีคูมือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง 

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนด  

๒) เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการติดตอขอรับบริการของประชาชน โดยใหมีขอมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับ

หลักเกณฑวิธีการ ข้ันตอน ระยะเวลา คาใชจาย เอกสารหรือหลักฐานท่ีใชประกอบคําขอ สถานท่ีใหบริการ  

๓) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  

๔) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนและผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

 



~ ๑๐๗ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน  

 ๒) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

 ๓) จัดทําคูมือสําหรับประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

ข้ันตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช เปนตน  

 ๔) ปดประกาศคูมือสําหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 ๕) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคูมือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

๒๕๕๘ กําหนด เผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ผลลัพธ 

 ๑) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

 ๒) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะท่ีไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๐๘ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ี รวมท้ังภารกิจเก่ียวกับการบริการ สาธารณะแก

ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวเปนจํานวนมาก โดยบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูซ่ึงมีหนาท่ี

ใหบริการสาธารณะแกประชาชนในทองถ่ินมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย  
 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน

เดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตน และ

จุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงข้ันตอน และรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดทําข้ึนสําหรับงานท่ีมีความ

ซับซอน มีหลายข้ันตอน และเก่ียวของกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการ

ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

๒) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง ควรปฏิบัติงานอยางไร เม่ือใด กับใคร 

๓) เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และ เปาหมายขององคกร 

๔) เพ่ือใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๒) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  

 ๓) จัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหยึดถือปฏิบัติ

ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยใหมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน เปนคูมือปฏิบัติงานภารกิจใด สําหรับเจาหนาท่ี

หรือพนักงานตําแหนงใด กําหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 ๔) ปดประกาศคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให

บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทราบ โดยเผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน 

เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ฯลฯ 
 



~ ๑๐๙ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๕) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

 ๖) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหการปฏิบัติงานเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

 ผลลัพธ 

ขอรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีลดลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๑๐ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ

ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และ

ความเสมอภาค ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะท่ีครอบคลุมตามอํานาจหนาท่ี 

และเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการนั้นๆ ไดอยางท่ัวถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใชอํานาจอ่ืนๆ ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม ไมเลือก

ปฏิบัติ และไมมีการเรียกรองผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือพวกพอง ท้ังนี้ ตองปฏิบัติตอประชาชนในพ้ืนท่ีและผูท่ีมา

ประกอบกิจการในพ้ืนท่ีอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ 

ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษา และอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา ๘ แหง  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับ

การบริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
 

 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใหบริการประชาชนมีมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตอบสนอง

ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

จึงไดจัดทําโครงการมาตรฐานการใหบริการประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการประชาชนเปนไป

ตามมาตรฐานท่ีกําหนด อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

๒) เพ่ือใหประชาชนผูรับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานการใหบริการ 

 ๓) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการใหบริการได 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 

 ๒) จัดใหมีการประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการใหบริการประชาชน 



~ ๑๑๑ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๓) จัดทําประกาศมาตรฐานการใหบริการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและมาตรฐานท่ีใชใหบริการและ

ประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 ๔) ปรับปรุงขอมูลการใหบริการในหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เชน  

  - ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

  - ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

 ๕) เผยแพรมาตรฐานการใหบริการประชาชน ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงาน 

เชน 

  - จัดทําปายแสดงแผนภูมิข้ันตอน มาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบ

ใหบริการในทุกกระบวนการ ณ จุดใหบริการ 
 

  - จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการใหบริการ

ประชาชน      

  - จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 

 ๖) มีการติดตามประเมินผลการใหบริการตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการ

ใหบริการ 

 ๗) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) หนวยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการใหบริการประชาชน 

 ๒) มีการเปดเผยข้ันตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบริการอยางชัดเจน พรอมระบุผูรับผิดชอบงานใหบริการ

ในทุกกระบวนการ ณ ท่ีทําการและในเว็บไซตหนวยงาน 

ผลลัพธ 

 ๑) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

๒) จํานวนขอรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการประชาชน ลดลง  

 
 



~ ๑๑๒ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๒.๓.๓ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการ

ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชนและประชาชน 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคําส่ังมอบหมายขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ

หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ี

ตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแก

ประชาชน ท้ังนี้ ผูมารับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกใน

การติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย

อํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรค

อยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของ

การกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม

ประสิทธิภาพ 
 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยใหมีอํานาจและหนาท่ีจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน บริหารกิจการในเขต

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังใหเกิดความ

คลองตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการบริหารงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไดมากข้ึน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองนําหลักการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการ

บริหารงาน ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ

ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการออกคําสั่ง

มอบหมายขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ

ตองการของประชาชน 

 ๒) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

 ๓) เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 ๔) เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ตําแหนงหนาท่ีราชการ 



~ ๑๑๓ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๔. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 

เชน คําสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ นายก อบต.

มอบหมายใหรองนายก อบต. นายก อบต.มอบหมายใหปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ ปลัด 

อบต. มอบหมายใหรองปลัด อบต. ปลัด อบต.มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ เปนตน 

 ๒) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏบิัติ 

 ๓) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 ๔) ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ  

 ผลลัพธ 

 ๑) ประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

 ๒) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 

 
 

 

 

 

 



~ ๑๑๔ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการกระจายอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี

อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมักจะประสบปญหาดานการอํานวย

ความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือ

มอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปน

อุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุ

หนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐ

เสื่อมประสิทธิภาพ 
 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และ

มาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความ

ยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน 

 ๒) เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

 ๓) เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 ๔) เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) ดําเนินการชี้แจงใหขอมูลหนาท่ีความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบแกบุคลากรในหนวยงาน 

 ๒) เพ่ิมการมอบอํานาจบางเรื่องใหระดับรองผูบริหารหรือพนักงานทองถ่ินในการอนุมัติ อนุญาต  
 
 



~ ๑๑๕ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๓) จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรักษาราชการแทนกรณีไมอาจปฏิบัติงานได  

 ๔) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 

เชน คําสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ นายก อบต.มอบหมายใหรองนายก 

อบต. นายก อบต.มอบหมายใหปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ ปลัด อบต.มอบหมายใหรองปลัด 

อบต. ปลัด อบต.มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

 ๕) กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทําบัญชีสรุปการมอบอํานาจแนบทายคําสั่ง  

 ๖) กรณีอํานาจเฉพาะของผูบริหารไมสามารถมอบอํานาจได หรือผูบริหารทองถ่ินมอบอํานาจใหผูมีหนาท่ี

รับผิดชอบโดยตรง ใหจัดทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบดวย 

 ๗) จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 

 ๘) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 ๙) ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

 ๑๐) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีคําสั่งมอบหมายงาน, มอบอํานาจ, รักษาราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ  

 ผลลัพธ 

 ๑) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวา รอยละ ๘๐ (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ) 

 ๒) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการ/จํานวนเรื่องรองเรียนทุจริต ลดลง 

 

 

 

 
 

 



~ ๑๑๖ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

มิติที่ ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 

๓.๑ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 ๓.๑.๑ การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเห็นความสําคัญของการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวางและ

เทาเทียม โดยใหประชาชน กลุมองคกร ชุมชน เครือขายท้ังภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความ

คิดเห็น ความตองการ เปดโอกาสใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการรับรู รวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน รวม

ตัดสินใจ รวมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงดวยการจัดทําโครงการจัดเวที

ประชาคมข้ึน เพ่ือจะไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ

ประชาชนในชุมชุน เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมี

ประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเก่ียวของในการดําเนินกิจการตามอํานาจ

หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๒) เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 

 ๓) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 

 ๔) เพ่ือนํามาเปนขอมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 

 ๕) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาสังคม 

 ๖) เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน

พัฒนาทองถ่ิน 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ชุมชน/หมูบาน/ตําบล ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทําคําสั่งมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดเวทีประชาคม 
 



~ ๑๑๗ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 ๒) จัดเวทีประชาคม โดยสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเขารวมประชุม

ประชาคม เพ่ือกําหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาทองถ่ินดวยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานท่ีท่ี

เหมาะสม สอดคลองกับวิถีชุมชน ไมชี้นํา และครอบคลุมจํานวนประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ี อยางเสมอภาค และ

เทาเทียมกัน 

 ๓) นําผล/ขอเสนอตางๆ จากการประชาคม/รับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 

ผานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

 ๔) ตดิตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร และประกาศใหประชาชนทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ใชงบประมาณปละ ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชนครอบคลุมประชากรตามสัดสวนทุกพ้ืนท่ีอยางเสมอภาคและเทาเทียม

กัน   

 ผลลัพธ  

 ๑) ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 

 ๒) เกิดเครือขายภาคประชาชน 

 ๓) มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



~ ๑๑๘ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 

หนองแดง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังในเรื่องการจัดหารายได

และการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบล

หนองแดงจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ให

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง และรวมดําเนินการโครงการ รวมท้ังติดตาม

โครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

ตอไป  
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

 ๒) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน 

 ๓) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส 

 ๔) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

         ๑) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ ดังนี้ 

 ๑.๑) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนท่ีมีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดเขารวม

เปนคณะกรรมการ/คณะทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจํานวนสัดสวนท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการบริหาร

โครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

      - การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  

      - การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  



~ ๑๑๙ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

      - การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ 

 ๑.๒) จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 ๑.๓) เผยแพร รางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในแตละชุมชน เสนอขอคิดเห็น ในการปรับปรุงการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 ๑.๔) หนวยงานท่ีเก่ียวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน 

 ๑.๕) เสนอแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามข้ันตอนตอไป 

 ๑.๖) เผยแพรแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอสาธารณชน 

 ๑.๗) รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ผูบริหาร 

และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
 

๒) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถ่ิน เรื่อง ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการ

ปรึกษาของสภาทองถ่ินตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนท่ี รวมท้ังประชาสัมพันธเก่ียวกับวันเวลา

และกําหนดการประชุมสภาทองถ่ิน  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
  

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และมีชองทาง

ใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ  

 ๒) องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 ผลลัพธ 

 เกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการดานตางๆ ตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 
 



~ ๑๒๐ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๓.๑.๒ การมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนนิงาน 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจน

เปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการ

ปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ตอไป 

 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 

ซ่ึงจะสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการ

อํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุง

แกไขโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 ๒) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหเกิดความโปรงใส 

ตรวจสอบได  

 ๓) เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 

 ๒) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 

 ๓) จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 

 ๔) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

  (๑) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  ๒  คน 

  (๒) ผูแทนสมาชิกสภา     ๒  คน 
 

 



~ ๑๒๑ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

  (๓) ผูทรงคุณวุฒิ      ๒  คน 

  (๔) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เปนกรรมการและเลขานุการ 

  (๕) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 

  (๖) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป    เปนผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 

๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงตามหลักเกณฑ 

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

                               ๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ปละ ๒ ครั้งเปนอยาง

นอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง

แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๓) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองแดงสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 

๔) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมอบหมาย 

   ๕) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

   ๖) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

   ๗) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

   ๘) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 

   ๙) เผยแพรผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบ ผาน

ชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ 

   ๑๐) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 
 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๒๒ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  

 ๒) ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ 

ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 ผลลัพธ 

 ประชาชนมีสวนรวมในการบรหิารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๒๓ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑. ช่ือโครงการ: โครงการประชุมสภาสัญจร 
 

๒. หลักการและเหตุผล  

 ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ไมวาจะเปนเรื่อง

สิทธิหนาท่ี การรวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน รวมท้ังการมีสวนรวมกําหนดแนวทางการแกไขปญหาและพัฒนา

ทองถ่ินของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๗ (๘) ไดสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถ่ิน 
 

ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตน จึงสงเสริมใหประชาชนเขามา

ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารฯ และสมาชิกสภาฯ กอใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานท้ังยังสงเสริมให

ประชาชนไดมีสวนรวมในการเสนอแนะขอคิดเห็นความตองการความจําเปนในแตละหมูบานผานการประชุมสภา

สัญจร  จึงไดจัดทํา “โครงการประชุมสภาสัญจร” ข้ึน โดยเปนโครงการตอเนื่อง เพ่ือใหประชาชนสามารถเขามามีสวน

รวมในกิจกรรมการประชุมสภาฯ เปนการแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน และ

ยังสงเสริมใหประชาชนกลาแสดงความคิดเห็นผานท่ีประชุมสภาฯ  
 

๓. วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือใหประชาชนไดมีโอกาสรับฟงการประชุมสภาฯ ของทองถ่ินของตน 

๒) เพ่ือปลูกฝงระบบประชาธิปไตยใหกับประชาชน และเยาวชนใหสัมผัสกับระบบสภาฯหรือการประชุมสภา

ฯ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓) เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับประชาชนในการบริหารงานเพ่ือประชาชน จากการเขารับฟงการประชุมสภาฯ 

๔) เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  หรือเสนอปญหาในการประชุมสภาทองถ่ิน 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

  ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  

๑) จัดใหมี/ปรับปรุงประกาศสภาทองถ่ิน เรื่อง ระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการ

ปรึกษาของสภาทองถ่ินตามระเบียบฯ ใหมีความเหมาะสมกับบริบทแตละพ้ืนท่ี  

๒) ประชาสัมพันธเก่ียวกับวันเวลาและกําหนดการประชุมสภาทองถ่ิน เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชนเขา

รวมรับฟงการประชุมสภาผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไชตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อออนไลน ประกาศ

เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ หนังสือเชิญ ฯลฯ 
 



~ ๑๒๔ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๓) ถายทอดการประชุมสภาผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน เว็บไชตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อ

ออนไลน เสียงตามสาย ฯลฯ  
 

๔) เผยแพรรายงานการปะชุมสภาใหประชาชนทราบผานชองทางท่ีหลากหลาย 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ใชงบประมาณปละ ๓๐,๐๐๐.- บาท  
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 จัดประชุมสภาสัญจร ไมนอยกวาปละ ๓ ครั้ง 

 ผลลัพธ 

 ๑) ประชาชนไดมีโอกาสรับฟงการประชุมสภาทองถ่ินของตน 

๒) ประชาชน และเยาวชนไดสัมผัสกับระบบสภาฯ หรือการประชุมสภาฯ ขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแดง 

๓) ประชาชนมีความเขาใจในการบริหารงานเพ่ือประชาชน จากการเขารับฟงการประชุมสภาฯ 

๔) ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสของหนวยงาน 

๕) ประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็น  ความตองการใหท่ีประชุมสภา ฯ ไดรับทราบเพ่ือแกไขปญหาของ

ทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๒๕ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนนิกิจการ ตามอํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของ

ประชาชนในทองถิ่น 

 ๓.๒.๒ มีระบบและชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขผานชองทางท่ีหลากหลาย 

 ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการไดรับเรื่อง 

ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวรอง

ทุกข และเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะและ

การบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงไดจัดทํามาตรการจัดการ

เรื่องราวรองทุกข/รองเรียนข้ึน เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน รวมท้ังพัฒนาปรับปรุง

ข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการ

เรื่องรองทุกข และเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมท้ังจัดใหมีการ

ประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ให

สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 

 ๒) พัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และ

การแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 
 

 

 

 



~ ๑๒๖ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  

 ๒) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความ

เดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 ๓) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

  ๓.๑) การจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป 

  - กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแดง 

  - กํากับติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และ

ข้ันตอนใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  
 

  - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง

ทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องเรียนตางๆ  

  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยาง

เหมาะสมภายใน ๑๕ วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน ๑๕ วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 

  - กําหนดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือ

ความกาวหนาผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถ

ติดตามผลไดดวยตนเอง  

  ๓.๒) การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

  - จัดทําคูมือหรือแนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาท่ีของหนวยงาน โดยคูมือดังกลาวแสดงรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการ

รองเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

เปนตน 

  - กําหนดใหมีเจาหนาท่ี/หนวยงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  

  - กําหนดชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจาหนาท่ีของหนวยงานผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูล

ของผูแจงเบาะแส  

  - จัดทําขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

  - จัดทําขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน เชน จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

เรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ ฯลฯ  

 

 
 



~ ๑๒๗ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 ๔) จัดทําคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข คูมือแนวทางการจัดการตอเรื่องรองเรียนการ

ทุจริต แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของหนวยงาน 

เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานเดียวกัน  

      ๕) ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

แดง ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 

 ๖) จัดทําฐานขอมูลเรื่องรองเรียน มีการวิเคราะหและกําหนดกําหนดแนวทางในการปองกัน และแกไขไมให

เกิดปญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  

 ๗) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข และเผยแพรให

สาธารณชนทราบ 

 ๘) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการ 

 ๙) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 

 ๑๐) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหผูบริหาร

รับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีศูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 

 ๒) มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี/หนวยงานท่ีรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

 ๓) มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการ

ข้ันตอนเรื่องรองเรียน 

 ๔) มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมท้ังมีชองทางในการ

ติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 

 ๕) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ให

สามารถตอบสนอง ความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการท่ี

กําหนดไว 
 

  



~ ๑๒๘ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

ผลลัพธ 

 ประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการดําเนินการเรื่องรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมตํ่า

กวารอยละ ๘๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๒๙ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 ๓.๓ สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

๓.๓.๑ สงเสริมใหมีเครือขายภาคประชาชน/องคกรชุมชน ในการปองกันตรวจสอบและตอตานการทุจริต 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต เนื่องจากโครงสรางทางสังคมเปนระบบอุปถัมภ การเล็งเห็นผลประโยชนของตนหรือพวกพองดีกวาสวนรวม 

การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพล รวมถึงความ

เสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งท่ีลดนอยถอยลง และยังมองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติท่ัวไป

ท่ีไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไมอยากเขาไปยุงเก่ียว นอกจากนั้นสภาพปญหา

บางสวนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหาผลประโยชน ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผล

กระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมี

ประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง

จริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 

 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงไดจัดทํา

กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับภาคประชาชน รวมถึง

สงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
  

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน 

 ๒) สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในชมุชนองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และเผยแพรองคความรู เ ก่ียวกับการตอตานการทุจริต ผานชองทางสื่อ

ประชาสัมพันธของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธ ณ ชุมชนตางๆ บอรดประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการ  เว็บไซต

ของหนวยงาน 

 ๒) จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตางๆ หรือกิจกรรมตางๆ ของ

หนวยงาน 
 



~ ๑๓๐ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 ๓) สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 

 ๔) สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต     

 ๕) เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการบริหาร

งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีการเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อประชาสัมพันธ

ของหนวยงาน อยางนอย ๓ ชองทาง 

 ๒) มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดข้ึน 

 ผลลัพธ 

 การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงไมต่ํากวารอยละ ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



~ ๑๓๑ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๓.๓.๒ สงเสริมใหเครือขายภาคประชาชนมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล 

หนองแดง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 สภาพปญหาการทุจริตมักเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงแสวงหาผลประโยชน ปญหาการ

ทุจริตจึงเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแกไขปญหา

ดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการท่ีจะปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะเครือขายภาคประชาชน 
 

 เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได

จัดทํากิจกรรมสรางเครือขายภาคประชาชนเพ่ือเฝาระวังการทุจริต เพ่ือสงเสริมองคความรูการตอตานการทุจริตใหกับ

ภาคประชาชน รวมถึงสงเสริมสิทธิในการรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตใหแกเครือขายภาคประชาชน   
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือสงเสริมใหเกิดเครือขายภาคประชาชนในการปองกัน และเฝาระวังการทุจริตในชุมชน 

 ๒) เพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการปองกันและตอตานการทุจริต  
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการจัดตั้งเครือขายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิกเครือขาย

ภาคประชาชนดวยความสมัครใจ 

 ๒) ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริต  

๓) สงเสริมใหประชาชนชี้เบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทําการทุจริต รวมเปนเครือขาย มีสวนรวมในการ

ตรวจสอบและเฝาระวังการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  ๔) เผยแพรหลักการ แนวความคิด ท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทุจริต เชน มีเวที บอรด เว็บไซต หรือ

ชองทางอ่ืน ๆ  

  ๕) จัดต้ังเครือขายและผนึกความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือเฝาระวัง และตอตานการทุจริต (ภาครัฐ ภาค

ธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 
 



~ ๑๓๒ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

  ๖) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ 

  ๗) รายงานผลการดําเนินการ    
    

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีประชาชนเปนเครือขายเฝาระวัง ปองกันและตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

จํานวน ๑๐๐ คน  

 ผลลัพธ 

 ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกัน เฝาระวัง และตอตานการทุจริตเพ่ิมมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๓๓ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๓.๓.๓ บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตเปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ 

กระบวนการแกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน

ในการท่ีจะปองกัน และปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

ติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 

 การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการปองกัน

การทุจริตรวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดจัดทํากิจกรรมบูรณาการทุก

ภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริตเพ่ือรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการ

ตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็งตอไป  
 

 ๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือสรางกลไกในการบูรณาการทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตาน

ทุจริต 

 ๒) เพ่ือพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง  
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง

แดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินงาน 

 ๑) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 

สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๒) กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

รัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๓) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตาน

ทุจริตใหบคุลากรในหนวยงานของตน และประชาชน 

 ๔) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง 

แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือตอตานการทุจริต 
 



~ ๑๓๔ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 ๕) สรุปรายงานผลตอผูบริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต อยางนอย ๑ เครือขาย 

ผลลัพธ 

มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



~ ๑๓๕ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

มิติที่ ๔ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

๔.๑ การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงการทุจริต 

๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเปนหลักประกันขององคกรในดานการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ

การควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในดานการเงินและการบริหารงาน เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

และเปาหมายขององคกร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเก่ียวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลคาขององคกร 

รวมท้ังการเปนผูใหคําปรึกษากับฝายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลใหมี

การใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา อีกท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลด

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงาน

ตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถ

นําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะชวยใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคของการดําเนินงานไดอยางถูกตอง และยังเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอีกดวย ดังนั้น 

การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ี

เก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตาม

วัตถุประสงคของทางราชการ  
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการประพฤติมิ

ชอบหรือการทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

 ๒) เพ่ือเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) สงเสริมใหเกิดการจัดสรร การใชทรัพยากร

ขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอองคกร 

 ๓) เพ่ือนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานและปองกันการทุจริต ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ

ความสําเร็จของงาน 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

 



~ ๑๓๖ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ๑) จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดใหมีหนวยงานหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และใหมี

ความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี 

 ๒) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย

รับตรวจ 

 ๓) สอบทานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ

บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใช

ทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 

 ๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด 

เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

๕) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลตอผูบริหารเพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทํางาน ลดโอกาสความรายแรงและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และปองกันการทุจริต รวมท้ังเพ่ือเพ่ิม

โอกาสของความสําเร็จของงาน  และเปดเผยรายงานตอสาธารณชน 
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีหนวยงานตรวจสอบภายใน/เจาหนาท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติ

หนาท่ี 

 ๒) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๓๗ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 ผลลัพธ 

 ๑) มีการนําผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือใหการปองกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

 ๒) บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ

งาน 

 ๓) การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลงรอยละ ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๓๘ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๔.๑.๒ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน

ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ

หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ใน

อดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน

เรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวน

ใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการ

กําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถ

สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุม

ท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ

เปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิด

จากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด

การประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบ 

การควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 

 เพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน จึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง

ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน

หรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

 ๒) เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

 ๓) เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ

หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

 ๔) เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ี

ยอมรับได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 



~ ๑๓๙ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๔. กลุมเปาหมาย 

 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

๑) แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๕ 
 

 

๒) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๘ ประกอบดวย 

 (๑) การรับรองวาการควบคุมภายในของหนวยงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.๑/ปค.๒/ปค.๓)  

  (๒) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองคประกอบของการ

ควบคุมภายใน : ปค.๔) 

  (๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหนวยงาน (รายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.๕) 

  (๔) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงาน 

(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน : ปค.๖) 

 ๓) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๙ 

 ๔) นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ๕) เผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ ณ ท่ีทําการ และเว็บไซตของหนวยงานและสื่อ

สังคมออนไลนของหนวยงาน 
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ  

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 
 



~ ๑๔๐ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๒) สรุปขอมูลผลการควบคุมภายในและจัดทําแผนปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต 

โดยกิจกรรมการควบคุมภายในรอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข 

 ผลลัพธ 

 ๑) ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอยละ ๘๐ ใน

ระดับมาก) 

๒) การเผยแพรรายงานการควบคุมภายในใหสาธารณชนไดทราบ สงผลใหการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส 

๓) การทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงลดลงรอยละ ๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๔๑ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๔.๑.๓ มีการจัดใหมีกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นท่ี (๒๑) การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ กําหนดเปาหมายไววา ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป 

พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ 

๑ ใน ๒๐ และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังไดนําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดตัวชี้วัดและ

คาเปาหมายไววาหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ ๑๐๐) ตองไดคะแนน ๙๐ คะแนนข้ึนไป  โดย

ในระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไดกําหนดตัวชี้วัดไววา ในป พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเทศไทยตองมีคะแนนดัชนีการรับรู

การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยูในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือไดคะแนนไมต่ํากวา ๕๗ 

คะแนน และหนวยงานท่ีเขารวมการประเมิน ITA ท้ังหมด (รอยละ ๑๐๐) ตองไดคะแนน ๘๕ คะแนนข้ึนไป ซ่ึงได

กําหนดแผนปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดใหการปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสูเปาหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต

และประพฤติมิชอบ” 
 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เปนหนวยงาน

ของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจาย

อํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงาน

หลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ถือเปนกลไกสําคัญใน

การพัฒนาทองถ่ินซ่ึงนําไปสูการพัฒนาท่ัวท้ังประเทศ  
 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในระดับทองถ่ินเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล

หนองแดงเพ่ือเปนปองกันไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคกร 
 

๓. วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒) เพ่ือปองกันการทุจริตไมใหเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงทุกหนวยงาน (สํานักงาน,กองงาน) 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 



~ ๑๔๒ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการตอผูมีอํานาจ 

 ๒) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

 ๓) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครงการท่ีอาจ

กอใหเกิดการทุจริต 

 ๔) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ

ดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต  

 ๕) ดําเนินการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชองทาง

อ่ืน ๆ  

 ๖) มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตใหแก

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอยางเครงครัด 

 ๗) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 ๘) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหนาท่ี/การดําเนินโครงการท่ีอาจกอใหเกิด

การทุจริต จํานวน ๑ ชุด 

 ๒) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการท่ีอาจกอใหเกิด

การทุจริต อยางนอยจํานวน ๕ เรื่อง 

 ๓) มีการเผยแพรผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงขอมูลประกอบดวยเหตุการณความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อยางนอย ๑ ชองทาง (เผยแพรบนเว็บไซตขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน) 

 ผลลัพธ 

 เรื่องรองเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงลดลง 



~ ๑๔๓ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๔.๒ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

๔.๒.๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของสําหรับผูบริหารและสมาชิก

สภาทองถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลัก 

เกณฑตาง ๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรูและยึดเปนแนวทาง 

การปฏิบัติหนาท่ีการดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความ

ชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย 

ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิด ๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะ

ผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการ

แกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา 
 

 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และ

แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมท้ัง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ จึงไดจัดทํา

โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ระเบียบกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 

 ๒) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหมีความพรอมในองค

ความรูเก่ียวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 



~ ๑๔๔ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดทําโครงการ/แผนงาน  

 ๒) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหาร 

และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

 ๓) จัดเตรียมการอบรม ไดแก จัดทํากําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการอบรม 

จัดเตรียมสถานท่ี เชิญกลุมเปาหมาย ฯลฯ  

 ๔) อบรมใหความรูตามกําหนดการ 

 ๕) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

 ๖) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีการจัดอบรมความรูดานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน อยาง

นอย ๑ ครั้งตอป 

 ๒) ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีและบริหารราชการ ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของจํานวนผูเขารับการอบรม 

 ผลลัพธ 

 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง บริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

มีความโปรงใสเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๔๕ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๔.๒ .๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร               

ตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวย

เหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาในภารกิจ

การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีความรูในขอบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกะ

ทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
 

 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญท่ี

ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะ

คอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือ

กําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและ

มีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและลด

การทุจริต 
 

 จึงไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิด

กลไกการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปญหาการทุจริต สงผลตอการพัฒนาองคกร 
  

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือสงเสริมศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝาย

บริหาร 

 ๒) เพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน  
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

 ๑) จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 

 



~ ๑๔๖ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

 ๒) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูในขอบังคับ

การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง  

 ๓) แตงต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง

โครงการตางๆ  การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 ๑) จัดอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสมาชิกสภาทองถ่ิน และความรูในขอบังคับ

การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง  

๒) สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจ บทบาทและอํานาจหนาท่ี และสามารถปฏิบัติภารกิจไดถูกตอง

ตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ 

 สมาชิกสภาทองถ่ินสามารถนําองคความรู ท่ีไดไปปรับใชในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดวยความเปนธรรม ตรงไปตรงมา 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๔๗ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๔.๓ มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

 ๔.๓.๑ มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองแดง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ 

ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวา

จะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ี

เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผล

สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลให

ภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาค

ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนสามารถ

เสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริต จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการจัดการในกรณีได

ทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 

เปนธรรม 

 ๒) เพ่ือใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและปองกันการทุจริตของหนวยงาน 

 ๓) เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๔๘ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) กําหนดชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต และกําหนดเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิ

ชอบ 

 ๒) กําหนดกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียน 

 ๓) ประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัว

กัน 

 ๔) กําหนดกระบวนการจัดการขอรองเรียน/แนวทางดําเนินการตอเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตของ

เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๕) กําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต 

 ๖) กําหนดชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ

ความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ 

 ๗) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๘) จัดทําคูมือ/แนวทางการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ ตองแยกออกจากคูมือการจัดการเรื่องรองเรียนท่ัวไป และ

เผยแพรไวบนเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยพิจารณาใหมีรายละเอียดอยางนอย ดังนี้  

  (๑) วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทําการรองเรียน  

  (๒) ข้ันตอน/วิธีการจัดการเรื่องรองเรียน  

  (๓) สวนงาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ และ 

  (๔) ระยะเวลาในการดําเนินการ 

และประกาศเผยแพรกระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการรองเรียนใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 ๙) จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใส

และเปนธรรม 

 ๑๐) จัดทําขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต(i๓๐) 

 ๑๑) รายงานผลการดําเนินการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 



~ ๑๔๙ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีมาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจรติ 

 ผลลัพธ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี (พิจารณาจาก

จํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๕๐ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

๔.๓.๒ จัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สําหรับผู

รองเรียน 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดใหมีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองแดง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับซับซอน

มากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ ท่ีขัดขวาง

การพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาค

การเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการ

ทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอ

กระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของ

ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ 
 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานสงเสริมใหภาค

ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนสามารถ

เสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น เก่ียวกับการทุจริตขององคกร จึงไดดําเนินการจัดทํามาตรการจัดให

มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑) เพ่ือใหมีระบบ/ชองทางการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากรและ

ประชาชน 

 ๒) เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 

เปนธรรม 
 

๔. กลุมเปาหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

        ๑) พัฒนาระบบและชองทางการรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตผานทางชองทางออนไลน ใหอยูบนหนาเว็บไซต

หลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพ่ือเปนการคุมครองขอมูลของผูแจง

เบาะแสและเพ่ือใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)และจัดใหมี 
 



~ ๑๕๑ ~ 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

 

ชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนไดดวยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือความกาวหนาเรื่องรองเรียน

ใหผูรองเรียนทราบ 

        ๒) ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา

บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

        ๓) ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนการทุจริตใหบุคลากรและประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

        ๔) ดําเนินการจัดทําและเผยแพรขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของ

หนวยงาน บนเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

        ๕) รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ 

 ผลผลิต 

 มีระบบและชองทางการรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสําหรับผูรองเรียน 

 ผลลัพธ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี (พิจารณาจาก

จํานวนขอรองเรียนจากประชาชน,จํานวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจงหนวยงาน) 
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