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แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๑ 
 

ค าน า 
 

      สภาพสังคมปัจจุบัน การทุจริตคอร์รัปช่ันถือว่าเป็นปัญหาท่ีขยายวงกว้าง ส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้
ประเทศต่างๆตระหนักถึงภัยร้ายท่ีเกิดขึ้นจากการทุจริตมากขึ้น  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 
2564) ประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์ คือ  
   ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
   ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
   ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
      ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                            CPI) ของประเทศไทย   

ซึ่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ป ี(พ.ศ. 2562 – 2564) เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะท าให้
ประชาชน ข้าราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท ภารกิจ ของหน่วยงานราชการ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในแก้ไข
ปัญหา และเข้าใจในปัญหาการทุจริตได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเข้าใจกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและการเฝ้าระวังการทุจริต  เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับนี้ 
จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๒ 
 

สารบญั 

    
เรือ่ง     หนา้ 
ค าน า     1 
สารบัญ     2 - 5  
สว่นที ่1 บทน า 6 
 1. การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 6 
 2. หลักการและเหตุผล 9 
 3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 10 
 4. เป้าหมาย 11 
 5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 11 
สว่นที ่2 แผนปฏบิัตกิารปอ้งกนัการทจุริต (พ.ศ. 2562 – 2564) 12 
สว่นที ่3 รายละเอยีดของแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏบิัตกิารปอ้งกนัการ

ทุจรติ 
 

17 

 มติิที ่1 การสร้างสงัคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจรติ  
  1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย

บริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น    

 

   1.1.1 (1) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 17 
   1.1.2 (1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ

พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
20 

   1.1.2 (2) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

22 

   1.1.3 (1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

24 

  1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น   
   1.2.1 (1) โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 26 
   1.2.2 (1) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 28 
   1.2.2 (2) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน 29 
   1.2.3 (1) โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนอง

โสน 
31 

  1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  
   1.3.1 (1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม     

“โตไปไม่โกง”) 
  33 

   1.3.2 (1) กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 35 
   1.3.3 (1) โครงการเด็กและเยาวชนนักอนุรักษ์ 36 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๓ 
 

 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
  2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
   2.1 (1) กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น” 
38 

  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
   2.2.1 (1) มาตรการ ออกค าส่ังมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ 
41 

   2.2.2 (1) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 43 
   2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิด

ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
45 

   2.2.3 (2) มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 46 
  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

   2.3.1 (1) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 49 
   2.3.1 (2) โครงการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเท่ียงและนอกเวลา

ราชการ 
51 

   2.3.2 (1) มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

53 

  2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤตปิฏบิตัิ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 

   2.4.1 (1) กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม 

55 

   2.4.2 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนท่ีช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิต
สาธารณะ 

57 
 

   2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

59 

  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   2.5.1 (1) มาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 60 
   2.5.2 (1) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตาม

อ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน 

63 

   2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 65 
   2.5.3 (2) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” กรณีมีบุคคลภายนอก

หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีมิชอบ 
 
 

66 
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 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
  3.1 การจัดให้มีและเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารในชอ่งทางทีเ่ปน็การอ านวยความสะดวก

แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏบิตัริาชการตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 

   3.1.1 (1) มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

68 

   3.1.1 (2) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน” 

69 

   3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและหลากหลาย” 71 
   3.1.2 (2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และ

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 

72 

   3.1.3 (1) โครงการท าส่ือประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน 

74 

  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

 

   3.2.1 (1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 76 
   3.2.2 (1) โครงการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองโสน 
78 

   3.2.3 (1) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

80 

  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

   3.3.1 (1) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

81 

   3.3.1 (2) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 82 
   3.3.1 (3) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 83 
   3.3.2 (1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองโสน 
85 

 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  4.1 การจัดวางระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
   4.1.1 (1) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 87 
   4.1.2 (1) โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 89 
   4.1.2 (2) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 90 
  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏบิตั ิหรอืการบรหิาร

ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
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   4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 

93 

   4.2.2 (1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

96 

   4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 98 
  4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
   4.3.1 (1) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร 

สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน 

100 

   4.3.2 (1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน 

103 

  4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

   4.4.1 (1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน 105 
   4.4.2 (1) มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 107 
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บทน า 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  
   การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
   การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพื่อให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทาง
ปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
   ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ                                

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

      สาเหตแุละปจัจัยทีน่ าไปสูก่ารทุจรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สามารถสรปุเปน็ประเดน็ ได้ดงันี้ 
  1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งท่ีท า
ให้เกิดการทุจริต 
  2. สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

สว่นที ่ 1 
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1) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส ปัจจุบันเป็นท่ีทราบดีว่าการทุจริตในปัจจุบันมี
รูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบ
ธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็น
การยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

2) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้
สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการ
ผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

3) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท า
ให้เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

4) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดี แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

5) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมี
ค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกง
เป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบาป และไม่เกรง
กลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

  การทุจริตคืออะไร   
“ทุจริต”  หมายถึง  ประพฤติช่ัว  คดโกง  ไม่ซื่อตรง 
“การทุจริตต่อหน้าท่ี” หมายความว่า  ปฎิบัติหรือละเว้นอย่างใดในต าแหน่งหน้าท่ีหรือปฎิบัติ หรือ ละเว้นการ
ปฎิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นช่ือว่าต าแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังท่ีตนมิได้มีต าแหน่งหน้าท่ีนั้น หรือใช้
อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  การทุจริตต่อหน้าท่ี  
การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปช่ัน ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน 

  สาเหตทุีม่กีารทจุริต 
  ปัจจัยภายใน ได้แก่ ส่ิงท่ีอยู่ในใจ อยู่กับตัวของแต่ละบุคคล  คือ 

1.1 การหย่อนคุณธรรมความซื่อสัตย์ 
1.2 โอกาส 
1.3 ส่ิงจูงใจ 
1.4 การเส่ียงภัย  

     ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆ ตัว คือ  
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2.1 ด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ 
2.2 ด้านการเมือง 
2.3 ด้านสังคม 
2.4 การบริหารของรัฐขาดประสิทธิภาพ 
2.5 ช่องว่างของกฎหมาย 
2.6 ต าแหน่งหน้าท่ีเอื้อต่อการทุจริต 
2.7 อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมและอิทธิพลของผู้ทุจริต 
2.8 ติดอบายมุขและมูลเหตุอื่น ๆ  

  ทุจรติในเรือ่งอะไรบา้ง  
1. ฝ่าฝืน หลีกเล่ียง หรือบิดเบือน ระเบียบแบบแผน หรือกฎข้อบังคับ 
2. จูงใจ เรียกร้อง ขมขู่ หน่วงเหนี่ยวหรือกล่ันแกล้ง เพื่อหาประโยชน์ใส่ตนหรือพวกพ้อง 
3. สมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย หรือละเว้นการกระท าในการท่ีปฎิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าท่ี 
4. ยักยอก เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ 
5. ปลอมแปลง  หรือกระท าการใดๆ อันเป็นเท็จ 
6.  มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทท่ีสามารถใช้อ านาจหน้าท่ีของตน บันดาลประโยชน์ได้  

 7.  สมยอมเสนอราคา หรือการฮั้ว เพื่อก าหนดราคาอันเป็นการเอาเปรียบรัฐ    

  แนวทางการปอ้งกนัการทจุรติ  
  ประชาชนมีช่องทางในการช่วยป้องกันการทุจริตได้หลายระดับ คือ ระดับบุคคล และระดับชุมชน/
ท้องถิ่น และระดับสังคม  
  1. ระดับบคุคล 

1.1 การมีจิตใจสุจริต 
1.2 ตัวเองจะต้องไม่ประพฤติ ปฎิบัติหรือท าการทุจริต 
1.3 ตัวเองจะต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนอื่นทุจริต 
1.4 หากพบเห็นการทุจริตต้องช่วยกันตักเตือน แนะน าหรือแจ้งเบาะแส 
1.5 ฝึกวินัยในตนเอง  สร้างคุณธรรมในจิตใจ 
1.6 ไม่ท าการทุจริตท้ังทางตรงและทางอ้อม 
1.7 ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต 
1.8 ไม่เลือกคนทุจริตหรือเคยทุจริตเข้าสภา 
1.9 เมื่อพบเห็นการทุจริตให้ตักเตือนแนะน า  หรือด าเนินการอย่างอื่น 

  2. ระดับชมุชน  
2.1 การรวมกลุ่ม 
2.2 การสร้างเครือข่าย 
2.3 การประชุมวางแผน 
2.4 การก าหนดกติกาชุมชน 
2.5  การจัดกิจกรรมเคล่ือนไหว 

  3. ระดับสงัคม  
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3.1 สมัครเข้าเป็นองค์กรสมาชิกเครือข่าย 
3.2 การแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต 
3.3 การขอรับการสนับสนุนการด าเนินงาน 
3.4 การร่วมเคล่ือนไหว 
3.5 สมัครเป็นเครือข่ายองค์กรภายนอก 
3.6 แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตในพื้นท่ี 
3.7 ขอรับการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 

  4. ระดับชมุชน 
4.1 รวมกลุ่มข้ึนในชุมชน 
4.2 สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม/ต้ังชมรม 
4.3 ประชุม/วางแผนด าเนินการ 
4.4  ก าหนดกฎหมู่บ้าน/กติกาชุมชน     
4.4 การด าเนินกิจกรรม/รณรงค์ต้านการทุจริต 
4.5 ร่วมลงช่ือถอดถอนคนทุจริตออกจากต าแหน่ง 

2.หลกัการและเหตุผล 

     ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุ่นแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้นๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรท่ีเอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency Intemational – IT) พบว่า 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ท่ี 35-38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 
2558 อยู่อันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับท่ี 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 
2558 ได้ล าดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปัญหาการ
คอร์รัปช่ันอยู่ในระดับสูง 
    แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอย
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ลง สาเหตุท่ีท าให้การทุจริตเป็นปัญหาท่ีส าคัญของส าคัญไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม 
ซึ่งเป็นสังคมท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพื้นฐานของสังคม
อุปถัมภ์ท่ีท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปช่ันเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาท่ีฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานท่ีไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
   ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ี
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
                                             CPI) ของประเทศไทย   
3.วตัถปุระสงคข์องการจดัท าแผน 

๑) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง

ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
๓) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี

ดี (Good Governance) 
๔) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s  participation ) และตรวจสอบ (people’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๕) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.เปา้หมาย 
 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 

5.ประโยชนข์องการจดัท าแผน 
 ๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti –Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 ๒)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good  Governance)  มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตส านึกรักท้องถิ่น  อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๕)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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 แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ. 2562 – 2564) 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลหนองโสน 
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ภารกิจตามมติ ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การสรา้ง
สงัคมทีไ่ม่
ทนตอ่การ
ทุจรติ 

1.1 การสรา้ง
จติส านกึและความ
ตระหนกัแก่
บคุลากรทัง้
ข้าราชการการเมอืง
ฝา่ยบรหิาร 
ข้าราชการการเมอืง
ฝา่ยสภาทอ้งถิน่ 
และฝา่ยประจ าของ
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

1.1.1(1) โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
1.1.2(1) โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
1.1.2(2) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
1.1.3(1) กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โสน 

- 
 

5,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 

5,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 

5,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

1.2 การสรา้ง
จติส านกึและความ
ตระหนกัแก่
ประชาชนทกุภาค
สว่นในท้องถิน่ 

1.2.1(1) โครงการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักในการต่อต้าน
ทุจริต 
1.2.2(1) โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี) 
1.2.2(2) โครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะชุมชน  
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี) 
1.2.3(1) โครงการส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่หรือเศรษฐกิจพอเพียง
ต าบลหนองโสน 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี) 

- 
 
 

30,000 
 
 
 

400,000 
 
 

50,000 

- 
 
 

30,000 
 
 
 

400,000 
 
 

50,000 

- 
 
 

30,000 
 
 
 

50,000 
 
 

50,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 

1.3 การสรา้ง
จติส านกึและความ
ตระหนกัแกเ่ดก็และ
เยาวชน 

1.3.1(1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทา ง สั ง คม ให้ เ ด็ กและ เยาวช น 
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
1.3.2(1) กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็ก
เยาวชนต่อต้านการทุจริต 

- 
 
 
- 
 

 

- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

สว่นที ่ 2  
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๑๓ 
 

1.3.3(1) โครงการเด็กและเยาวชน
นักอนุรักษ์ 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

 

รวม 
- โครงการ 8 โครงการ 
- กิจกรรม 2 กิจกรรม 
- มาตรการ 1 มาตรการ 

485,000 485,000 135,000  

2.การ
บรหิาร
ราชการเพือ่
ปอ้งกนัการ
ทุจรติ 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมอืงในการ
ต่อตา้นการทจุรติ
ของผูบ้รหิาร 

2.1( 1)  กิ จ ก ร ร ม  “ป ร ะ ก า ศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้ บ ริ ห า ร อ งค์ ก รปกค ร องส่ ว น
ท้องถ่ิน” 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2 มาตรการสรา้ง
ความโปรง่ใสในการ
ปฏบิตัริาชการ 

2.2.1(1)  มาตรการออกค าสั่ ง
มอบหมายของนายกองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ อ ง ถ่ิน  แ ละหั วห น้ าส่ ว น
ราชการ 
2.2.2(1) โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2.2.3(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการประชาชน
เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ แ ก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
2.2.3(2) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

10,000 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

10,000 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

2.3 มาตรการใช้
ดลุยพนิจิและใช้
อ านาจหนา้ทีใ่ห้
เป็นไปตามหลกัการ
บรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

2.3.1(1) โครงการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.1 (2)  โ คร ง การ ให้ บ ริ ก า ร
ประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงและ
นอกเวลาราชการ 
2.3.2(1) มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมั ติ  อนุญาต สั่ ง การ เ พ่ือลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

2.4 การเชดิชู
เกียรตแิก่
หน่วยงาน/บคุคลใน
การด าเนินกจิการ 
การประพฤตปิฏบิตัิ
ตนใหเ้ป็นที่
ประจกัษ ์

2.4.1(1)  กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน บุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
2.4.2(1) กิจกรรมเชิดชู เกียร ติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชู เกียร ติ
ประชาชนผู้ ปฏิบั ติตามปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

2.5 มาตรการ
จดัการในกรณไีด้
ทราบ หรอืรบัแจง้ 

2.5.1(1) มาตรการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 
2.5.2(1) กิจกรรมให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๑๔ 
 

หรอืตรวจสอบพบ
การทจุรติ 

ตามอ านาจหน้าท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
2.5.3 (1)  ม าตรการ  “แต่ง ต้ั ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2.5.3(2) มาตรการ “ด าเนินการ
เกี่ ยวกับเรื่อ งร้องเรียน” กรณีมี
บุ คคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสนว่าทุจริต
และปฏิบั ติร าชการตามอ านาจ
หน้าท่ีมิชอบ 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

รวม 
- โครงการ 3 โครงการ 
- กิจกรรม 6 กิจกรรม 
- มาตรการ 6 มาตรการ 

10,000 10,000 10,000  

3. การ
สง่เสรมิ
บทบาทและ
การมีสว่น
รว่มของภาค
ประชาชน 

3.1 การจดัใหม้แีละ
เผยแพรข่อ้มลู
ข่าวสารในชอ่งทางที่
เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้สี่วน
รว่มตรวจสอบการ
ปฏบิตัริาชการตาม
อ านาจหนา้ทีข่อง
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ไดท้กุ
ขั้นตอน 

3.1.1(1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่ ว น ต า บ ล ห น อ ง โ ส น  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน” 
3.1.1(2)  มาตรการ  “จั ด ให้ มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน” 
3.1.2(1)  มาตรการ “เผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ ส า คั ญ แ ล ะ
หลากหลาย” 
3.1.2(2) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับการเงินการคลัง” 

3 . 1 . 3 ( 1)  โ ค ร ง ก า ร ท า สื่ อ
ประชาสัม พันธ์ การด า เ นินงาน
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

3.2 การรบัฟงัความ
คดิเห็น การรบัและ
ตอบสนองเรือ่ง
รอ้งเรยีน/รอ้งทกุข์
ของประชาชน 

3.2.1(1) โครงการจัดประชาคม
แผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3.2.2(1) โครงการด าเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน 
3.2.3(1) กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน
ร้องทุกข์รับทราบ 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๑๕ 
 

3.3 การสง่เสรมิให้
ประชาชนมสีว่นร่วม
บรหิารกจิการของ
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

3 . 3 . 1 ( 1)  ม า ต ร ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3 . 3 . 1 ( 2)  โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคม
ต าบลประจ าปี 
3.3.1(3) กิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
3.3.2(1) กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบั ติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

รวม 
- โครงการ 4 โครงการ 
- กิจกรรม 4 กิจกรรม 
- มาตรการ 4 มาตรการ 

- 
 

- 
 

- 
 

 

4. การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรบัปรงุ
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏบิตัิ
ราชการของ
องคก์ร
ปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

4.1 การจดัวาง
ระบบการตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคมุภายใน 

4.1.1(1) โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 
4.1.2(1) โครงการจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 
4 . 1 . 2 ( 2)  กิ จ ก ร ร ม ติ ด ต า ม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

4.2 การสนบัสนนุ
ใหภ้าคประชาชนมี
สว่นรว่มตรวจสอบ
การปฏบิตั ิหรอืการ
บรหิารราชการตาม
ชอ่งทางทีส่ามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.1(1)  มาตรการส่ง เสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแล การบริหารงานบุคคล
เกี่ ยวกับการบรรจุ แ ต่ง ต้ั ง  การ
โอนย้าย 
4.2.2(1) กิจกรรมมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ 
การจ่ าย  และการใช้ประโยช น์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน  
4.2 .3(1)  กิ จ ก ร รมการจั ดห า
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

4.3 การสง่เสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทอ้งถิน่ 

4.3.1(1) โครงการส่งเสริม/พัฒนา
ความรู้เพ่ือให้พนักงานและสมาชิก
สภาฯมีความรู้เหมาะแก่การปฏิบัติ
หน้าท่ี 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี) 
4.3.2(1) กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบั ติง านของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

150,000 
 
 
 
 
- 

150,000 
 
 
 
 
- 

150,000 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๑๖ 
 

4.4 การเสรมิพลงั
การมสีว่นรว่มของ
ชมุชน 
(Community) และ
บรูณาการทกุภาค
สว่นเพื่อตอ่ตา้นการ
ทจุรติ 

4.4.1(1) มาตรการเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
4.4.2(1) มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

รวม 
- โครงการ 3 โครงการ 
- กิจกรรม 4 กิจกรรม 
- มาตรการ 3 มาตรการ 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

 

 

รวมทัง้สิน้ 
- โครงการ 18 โครงการ 
- กิจกรรม 16 กิจกรรม 
- มาตรการ 14 มาตรการ 

645,000 
 

645,000 
 

295,000 
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รายละเอยีดของแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ตามแผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ 

………………………………………………………………………. 
 

มติิที ่1 การสร้างสงัคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจรติ 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบรหิาร ขา้ราชการ

การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
   
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชนส์ขุ
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

1.1.1 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
                          หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญใน
การบริหารและปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเป็นปัญหา
เรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการท่ีจะท าให้ปัญหาการคอร์รัปช่ันลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ท่ีสุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วม
ต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปล่ียนแปลงค่านิยมไปในทิศทางท่ีไม่เอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ท้ังนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไปเป็นแนวทางการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบ
การน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆของ
ภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีการพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลซึ่งประกอบด้วยหลักความเป็นธรรม(Legitimacy) หลักความโปร่งใส(Transparency) หลักความ

สว่นที ่ 3  
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รับผิดชอบและการตรวจสอบได้(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ(Efficiency) และหลักการมีส่วน
ร่วม(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานท่ีหน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดีต่อไป 
                          จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้เห็นความส าคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด จึงได้จัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันให้ลดน้อยลง 
จ าต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง โดยยึดหลักธรรมสัปปุริสธรรมต่อไป 
 

3.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน
มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม 
2. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน
มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างานและให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิสภา พนักงาน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนน า
องค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ในการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและเป็นองค์กรบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

4. เป้าหมาย 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

6. วิธีด าเนินการ 
 
 
 

จัดให้มีการด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 2 แนวทางคือ 
1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล 
2. จัดกิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และฟังการบรรยายธรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 
 
 

1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนมี
ความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม 
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2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนมี
ทัศนคติท่ีดีต่อการท างานและให้ความส าคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน น าองค์
ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
4. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ในการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและเป็นองค์กรบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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  1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

1.1.2 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 
 

 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
                          คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ 5 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กร เพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
                          ภายใต้การเปล่ียนแปลงในกระแสโลกปัจจุบัน ท่ีปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม 
โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ท้ังข้าราชการ ลูกจ้าง และฝ่ายการเมืองท้องถิ่น โดยการสร้างฐานความรู้
ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าเทียม ควบคู่ไปกับการให้บริการท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียม
กันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาจิตใจ สร้างจิตส านึกรักองค์กร ประพฤติ
และปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถน าหลักของพุทธศาสนา และน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรัก
สามัคคีภายในองค์กร ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ได้ทวีความรุนแรง และมี
ความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตท่ีผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปล่ียนแปลงไปตาม
กระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม 
การขาดระเบียบวินัย ปัญหาการท างานท่ีไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น 

                          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เป็นองค์กรหนึ่งท่ีได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้น 
 

3.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน เข้าใจหลักธรรมของพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมน าเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน มีทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข 
พัฒนาศักยภาพในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความ
ส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี 
รู้จักการให้การเสียสละเพื่อส่วนรวม และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ในการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน 
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4. เป้าหมาย 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
- สถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีเห็นสมควร มีความเหมาะสม 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2 แนวทาง 
1. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยวิทยากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ 
2. การเข้าปฏิบัติธรรม นั้งสมาธิ การฟังบรรยายพระธรรมเทศนา  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

5,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เข้าใจ
หลักธรรมของพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มี
ทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน เกิดทักษะในการท างานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพใน
การท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้าง
ประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จัก
การให้การเสียสละเพื่อส่วนรวม และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
4. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ในการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน 
 

.............................................................................. 
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โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
1.1.2 (2) 

 

 

1. ชื่อโครงการ 
 
 

 

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
                          ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ก าหนดให้พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ, ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน , ยืนหยัด
ท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตาม
นัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
                           ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

3.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
2. เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เพื่อท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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4. เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหาร
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อ
ผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
5. เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

4. เป้าหมาย 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เพื่อใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎ
ข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน เปิดเผยเป็นการท่ัวไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตาม
ตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
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  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนกัทีจ่ะไมก่ระท าการอนัเปน็การขดักนัแหง่ผลประโยชนห์รอืการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

1.1.3 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 
 

 

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน 

2. หลักการและเหตุผล 
                          ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ัง
เจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
                          “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตน
อยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจท่ี
ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
                           ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เพื่อป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล
หนองโสน เพื่อให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

3.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
3. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็น
ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๒๕ 
 

4. เป้าหมาย 
 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

1. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
2. จัดท าคู่มือ และรายละเอียดเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 
 

ตัวชี้วัด 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีการ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๒๖ 
 

มติิที ่1 การสร้างสงัคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจรติ 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

   
  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

1.2.1 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
                           ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในป ีพ.ศ. 2564  
                            ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นท่ีสามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงได้จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

3. วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริต
ให้แก่ประชาชน 
 

4. เป้าหมาย 
 

ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

 1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ  
 2. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  ให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตชุมชน  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด   1. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในเวทีชุมชนต่างๆ 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๒๗ 
 

  2. มีการผลิตส่ือเผยแพร่การสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในชุมชน 
 4.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๒๘ 
 

 1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ  
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

1.2.2 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน)  
 

2. หลักการและเหตุผล 
                           ประเทศไทยในอดีตเป็นพื้นท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่จากการท่ีมีการ 
ลักลอบตัดไม้ท่ีผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจ านวนลด  
น้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก  
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ท าการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถ 
ช่วยให้ธรรมชาติของประเทศกลับมามีความสมดุลเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยใน  
ปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ พระองค์ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานาประการท่ีจะเพิ่มปริมาณของป่า  
ไม้ในประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ได้เสนอวิธีท่ีเรียบง่ายและประหยัดในการ
ด าเนินงาน คือแนวคิดเรื่อง "ปลูกป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง" ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้แก่ ป่าส าหรับไม้ใช้
สอย ป่าส าหรับเป็นไม้ผล และป่าส าหรับเป็นเช้ือเพลิง ประโยชน์ ๔ อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ 
และระบบนิเวศน์ พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ท าท่ีอยู่อาศัยและจ าหน่าย พอกินหมายถึงปลูก พืชเกษตร
เพื่อการกินและสมุนไพร พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น       
                          เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนต า
หนองโสน ในฐานะท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงได้จัดท า 
โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน รวมถึง
ผู้น าท้องท่ี ผู้น าท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

3. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน รวมถึง ผู้น าท้องท่ีผู้น าท้องถิ่น ในการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
๒. เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ของชุมชน  
๓. เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
๔. เพื่อฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลนท่ีเส่ือมโทรม 
 

4. เป้าหมาย 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๗๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่มเยาวชน เด็ก
นักเรียนโรงเรียน พนักงานส่วนต าบลหนองโสน และประชาชนท่ัวไป 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ  1. เขียนโครงการ/บันทึกข้อความขออนุมัติ 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๒๙ 
 

  2. ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน และแจ้งให้ทราบถึง ภารกิจตามหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/ติดต่อประสานงานกับ วิทยากร 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ/ประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

  ๑. เด็กและเยาวชน ผู้น าท้องท่ี ผู้น าท้องถิ่น มีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
๒. เกิดความสามัคคี และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของชุมชน  
๓. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
๔. ชุมชนช่วยกันป้องกันรักษาและเกิดความหวงแหนป่าชายเลน 
 

……………………………………………………………………. 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
1.2.2 (2) 

 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน)  
 

2. หลักการและเหตุผล 
                           จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศ ปี 2559 ประมาณ 27.04 ล้านตัน 
มีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นทุกปีเนื่องจากจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนท่ี
เปล่ียนแปลงไป จากปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการจัดการขยะ
มูลฝอย และได้ประกาศให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ และได้ก าหนด Road Map การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย เพื่อให้เกิดการด าเนินงานในทิศทางเดียวกันและหนุนเสริมการด าเนินงานซึ่งกันและ
กัน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) เร่งการจัดการขยะมูลฝอยสะสมในสถานท่ีก าจัดขยะพื้นท่ีวิกฤติ 2) ให้
มีรูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อจัดการกับขยะท่ีเข้ามาใหม่ โดยเน้นการคัดแยกขยะ ต้ังแต่ต้นทางและแปรรูปพลังงาน
จากขยะ 3) จัดระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) การสร้างวินัยของคนใน
ชาติมุ่งสู่การจัดการท่ียั่งยืน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้จัดท าแผนแม่บทการบริหาร 
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบและทิศทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 2) เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 3) เพิ่มศักยภาพการก าจัดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) พัฒนาและ
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ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการจัดการขยะ มูลฝอยและของเสียอันตราย 5) สนับสนุนการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
                          เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินการสร้างวินัยในการจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน จึงจัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร โดยน าแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก 3Rs คือ Reduce 
หรือ การลดปริมาณขยะ Reuse หรือ การใช้ซ้ า และ Recycle หรือ การน ากลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้ชุมชนมี
การจัดการขยะจากต้นทางแหล่งก าเนิดขยะ การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการปลายทางคือการก าจัดท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Zero Waste)  
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งก าเนิดขยะ  
3. เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อลดจ านวนปริมาณขยะท่ีจะเข้ากระบวนการขั้นการก าจัดขยะ 
5. ลดต้นทุนในการก าจัดขยะ  
 

4. เป้าหมาย 
 

ทุกครัวเรือน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

 1. เขียนโครงการ/บันทึกข้อความขออนุมัติ 
 2. ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน และแจ้งให้ทราบถึง ภารกิจตามหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/ติดต่อประสานงานกับ วิทยากร 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ/ประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 400,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

 1. เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Zero Waste)  
2. ชุมชนมีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งก าเนิดขยะ  
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
4. ปริมาณขยะท่ีจะเข้ากระบวนการขั้นการก าจัดขยะมีจ านวนลดลง 
5. ต้นทุนในการก าจัดขยะลดลง 
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  1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

1.2.3 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองโสน 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน)  
 

2. หลักการและเหตุผล 
                           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงพระราชทาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต อยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหา 
เกษตรกรรมท่ีไม่ได้ผลในเขตแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ าในการเกษตร โดยเฉพาะการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
โดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก ซึ่งมีความเส่ียงสูงในการขาดแคลนน้ า กรณีฝนท้ิงช่วงและปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอใน 
การเพาะปลูก เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีแห่งการใช้น้ าและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ เน้น
ถึงเกษตรกรรายย่อยท่ีมีท่ีดินจ านวนน้อย สามารถเล้ียงตัวเองได้ สามารถผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค 
ตลอดท้ังปี มีพืชผักและอาหารโปรตีนจากการเล้ียงสัตว์ เช่น ไก่ หมู ปลา เป็นต้น ไว้บริโภคได้ตลอดท้ังปี แนว
พระราชด าริ “ทฤษฎีใหม่” ได้ก าหนดการจัดแบ่งพื้นท่ีเป็น 30-30-30-10 ดังนี้ คือขุดสระ ร้อยละ 30 ปลูก
ข้าว ร้อยละ 30 ปลูกพืชไร่/พืชสวน ร้อยละ 30 และท่ีอยู่อาศัย ร้อยละ 10 ของพื้นท่ีท้ังหมด  
                          ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งเพื่อให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอกให้มากท่ีสุด และ
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนท่ีจะท าให้เกษตรกรสามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ
การเกษตรได้อย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
หรือเศรษฐกิจพอเพียงต าบลหนองโสน ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แพร่หลายสู่เกษตรกร เพื่อให้มีรายได้และมีความ
ยั่งยืน ในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม ให้เกิดความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่าง
เพียงพอ และยั่งยืน  
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ เช่ือมโยงกับงานและโครงการ
ของหน่วยงานอื่น 
 

4. เป้าหมาย 
 

ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

 1. เขียนโครงการ/บันทึกข้อความขออนุมัติ 
 2. ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน และแจ้งให้ทราบถึง ภารกิจตามหน้าท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ประชาสัมพันธ์โครงการ/ติดต่อประสานงานกับ วิทยากร 
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5. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ/ประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

 1. เกษตรทฤษฎีใหม่ให้แพร่หลายสู่เกษตรกร เพื่อให้มีรายได้และมีความยั่งยืน ในการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. มีการรวมกลุ่ม ให้เกิดความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างเพียงพอ และ
ยั่งยืน  
3. มีการบูรณาการองค์ความรู้ เช่ือมโยงกับงานและโครงการของหน่วยงานอื่น 
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มติิที ่1 การสร้างสงัคมทีไ่ม่ทนตอ่การทุจรติ 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

  
 1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

1.3.1 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 

2. หลักการและเหตุผล 
                 ปัจจุบันการทุจริตเป็นปัญหาท่ีท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาท่ี

สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนา
ต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

                องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้
จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญ ท่ีท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองท่ีมี
คุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตท่ีได้ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรัก
ความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น
โดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้ และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการ
โกงทุกรูปแบบ 
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3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วน
ตน เพื่อรักษาประโยชน์ 
 

4. เป้าหมาย 
 

เด็กและเยาวชนในชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

 1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย 
2. แต่งต้ังคณะท างานพิจารณาน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หรือสถานศึกษาในสังกัดของ อปท. หรือ ท่ี อปท. ให้การอุดหนุน  
 3. ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะท างานฯ  
4. ติดตามการด าเนินการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

 1. มีการน าหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานศึกษาใน
สังกัดของ อปท. หรือ ท่ี อปท. ให้การอุดหนุน  
2. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีภูมิคุ้มกันทางสังคม  
ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ 
3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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 1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านทุจริต 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

1.3.2 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
                           การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ ดังนั้นการปลูก
จิตส านึกของคนในชาติให้มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งท่ีเด็กและเยาวชนท่ีจะต้องสร้างชาติใน
อนาคต โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริต และเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กเยาวชนของชุมชนและเกิดการขยาย
ผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและ
เยาวชน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 

4. เป้าหมาย 
 

เด็กและเยาวชนในชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

 1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริต เพื่อก าหนด
รูปแบบกิจกรรม แนวทางในการด าเนินการ  
 2. จัดประชุมคณะท างานฯ 
 3. ด าเนินการตามกิจกรรม และรูปแบบท่ีก าหนด 
 4. สรุปติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

 1. สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 2. สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริตและเสียสละเพื่อส่วนรวม เกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนต่อไป  
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  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

1.3.3 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการเด็กและเยาวชนนักอนุรักษ์ 

2. หลักการและเหตุผล 

                   ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น้ า ป่าไม้ 
แร่ธาตุ ซึ่งนับวันจะหมดลงเนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบ ารุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบัน
ปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมมีมากขึ้น ท าให้น้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตส านึก
ของมนุษย์ท่ีมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ความส าคัญ และต้องได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้
เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีท่ีจะเป็นก าลังในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 
                            ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และปัญหาท่ีจะได้รับผลกระทบจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงได้
จัดท าโครงการเด็กและเยาวชนนักอนุรักษ์ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และมีจิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นสมบัติของชาติ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
 

4. เป้าหมาย 
 

เด็กและเยาวชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

 1. จัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 2. ประสานงานวิทยากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 3. ประสานงานสถานท่ีจัดอบรม และสถานท่ีจัดกิจกรรม 
 4. ด าเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
 5. สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด  1. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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   2. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และเกิดจิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเป็น
สมบัติของชาติ 
 3. เด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน 
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มติิที ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปอ้งกนัการทจุรติ 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

  
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

2.1 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการและเหตุผล 
                   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันท่ีใช้อยู่เป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลท่ีสูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                            ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

               ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
               ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
               ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
               ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception  
                Index : CPI) 
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ

บริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่
ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

                ท้ังนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องท่ีมีค าครหา 
ท่ีได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณา
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จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่อง
ในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงท่ีคนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางท่ีคนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานใน
หน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
                           ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ี ท่ัวประเทศต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
 

4. เป้าหมาย 
 

1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 
1 ครั้ง 
 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. จัดต้ังคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 8. รายงานผลการด าเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
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10. ตัวชี้วัด 
 

 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 
ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๔๑ 
 

มติิที ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปอ้งกนัการทจุรติ 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

2.2.1 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

มาตรการ ออกค าส่ังมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น หน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ 
หรือมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่าย
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้ าท่ี 
ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือมประสิทธิภาพ 
                           เพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ี
ก าหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้า ท่ีในการส่ัง 
อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ และมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีได้รับแต่งต้ังในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้าง
เงื่อนไขข้ันตอนท่ีมีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการออกค าส่ังมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ  
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
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 3. เพื่อเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุก
ระดับ 
 4. เพื่อป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าท่ีในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
 

จัดท าค าส่ังมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน
ราชการ  
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

1. ประชุมมอบนโยบาย/แนวทางในการมอบหมายงาน 
 2. จัดท าค าส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ 
ข้อบังคับและหนังสือส่ังการ 
 2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย
ในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

1. มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 2. ค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี  
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 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

2.2.2 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
                           เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีใน
การจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 
ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น 
การท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
                           ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
                           ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ทุกโครงการและกิจกรรม 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 

4. เป้าหมาย 
 

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน ท่ีด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 
ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หอ
กระจายข่าว 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
            - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
            - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
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            - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
            - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
            - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
            - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียง
ไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

1. มาตรการออกค าส่ังมอบหมายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 2. ค าส่ังมอบหมายงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 3. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีได้รับอยู่ในระดับดี  
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  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

2.2.3 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยด าเนินการจัดต้ังศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One 
Stop Service) ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถาม
ข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีและภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามความ
คืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละ
กระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการท่ีเช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ท้ังในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการ
ตามล าดับ จัดสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อให้บริการท่ีดีกับประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
                           นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ยังต้องบริหารจัดการสาธารณะ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้าน
ถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้าน
งานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิดการจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ต้องค านึงการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ   
 

3. วัตถุประสงค์ 1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึ งพอใจโดย
ทัดเทียมกัน 
 2. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๔๖ 
 

4. เป้าหมาย 
 

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

ทุกส่วนของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

1. ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  ให้ได้มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, 
ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้ังแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี) 
 2. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปช่ันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

.............................................................................. 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
2.2.3 (2) 

 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 
                           ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความ
เป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นท่ีมากท่ีสุด โดยน า
แนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๔๗ 
 

บ้านเมืองท่ีดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดย
ไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่ง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได้
ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐและ
การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
                           ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ท่ีชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน จึงมีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี มีการแสดง
ขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้  การบริการ
ของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการ
อย่างมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3. เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และ
เช่ือมั่นในองค์กร 
 

4. เป้าหมาย 
 

ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

1. จัดให้มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเกณฑ์
มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการ
ให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 2. จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และ
ระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
 3. จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิดภายในสถานท่ีให้บริการ 
 4. จัดให้มีสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน
ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 
 5. จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
 6. มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart 
Box) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level 
Agreement : SLA)  



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๔๘ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

10,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

1. มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน 
2. มีระบบการท างานให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 3. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
4. ลดจ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๔๙ 
 

มติิที ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปอ้งกนัการทจุรติ 
 2.3 มาตรการการใชดุ้ลยพนิจิและใช้อ านาจหนา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  
 2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาด าเนนิการเกีย่วกบัการบรกิารประชาชนรายละเอยีดที่
เกี่ยวข้องในแตล่ะขัน้ตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการ และในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

2.3.1 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
                        ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 
2545 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีเป็นท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน” และเพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทาง
พระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความ
สะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น
งานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
จะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึง การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวย
ความสะดวกเพื่องานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

3.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
 3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการ
บริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
4. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๕๐ 
 

4. เป้าหมาย 
 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนและผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
 4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
 4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
 4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
 4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม   
           ทุกงานบริการ 
 4.6 จัดท าค าส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้ 
           บริการแก่ประชาชนท้ังเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
 4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจการอนุญาต/การอนุมัติ/การรักษาราชการ 
           แทน 
5. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน า
จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 
 

1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นได้ 
3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได้ 
 

....................................................................... 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๕๑ 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
2.3.1 (2) 

 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเท่ียงและนอกเวลาราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
                          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน จัดให้มีความปลอดภัย
ในอาคารสถานท่ีและทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนให้มีการบริการในช่วงเวลาต่างๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ผู้มารับ
บริการ สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 
                          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงได้จัดท าโครงการให้บริการประชาชนใน
ช่วงเวลาพักเท่ียงและนอกเวลาราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนให้มีความปลอดภัยในอาคารสถานท่ีและทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดหลักกรอบ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลและอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย 
 

3.วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น 
2. เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหน่วยงาน 
3. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เพื่อให้บริการด้านสาธารณะ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย 
 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี/พนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

1. แต่งต้ังผู้อยู่เวรยาม ผู้ตรวจเวรยามในวันหยุด และมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีให้บริการ
ประชาชนช่วงพักเท่ียง ประจ าเดือน 
2. มีระบบรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามภาคประชาชน และน าผล
ดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
3. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4. ประชุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๕๒ 
 

10. ตัวชี้วัด 
 
 

ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๕๓ 
 

 2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการหรือการ
ด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

2.3.2 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
                          การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการท่ีจะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
                ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ท่ีการบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ท้ังนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

3.วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ภายใต้กรอบอ านาจ
หน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
 

คณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบล     
หนองโสน 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

1. จัดท าบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. ด าเนินการออกค าส่ังฯ 
3. ส าเนาค าส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน หรือหัวหน้า
ส่วนราชการทุกส่วน ท่ีได้รับมอบหมายทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๕๔ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 
 

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว 
ตลอดจนการอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๕๕ 
 

มติิที ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปอ้งกนัการทจุรติ 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ 
  
 2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

2.4.1 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 
                          สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันใน
ทุกรูปแบบเพื่อบรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจท าให้ขาดการค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผล
กระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมในจิตส านึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ท าให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมาย
ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ 
                           เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงจัดให้มีกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันใน
การสร้างสรรค์สังคมท่ีสงบสุข มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีแก่สังคม เพื่อการปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดท่ีว่า 
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 
 

3.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มี
แบบอย่างท่ีดี อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่ง
ความดีมากยิ่งขึ้น 
๓. เพื่อสร้างสังคมท่ีสงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม 
4. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ
ตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

4. เป้าหมาย 
 

 1. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน 
 2. ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 3. การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
จ านวนไม่น้อยกว่า 10 คน/ปี 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๕๖ 
 

 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

1. จัดต้ังคณะท างานฯ  
2. ประชุมคณะท างาน 
 -ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
 -พิจารณาคัดเลือก 
4. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  
5. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ผ่านทางส่ือช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสาร เว็บไซต์ ส่ือสังคม 
(Social Media) เป็นต้น 
6. เชิญบุคคลท่ีได้รับการเชิดชูเกียรติถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดให้แก่เด็กและ
เยาวชน ประชาชนในชุมชนตามโอกาสต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
7. จัดท าท าเนียบหน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 
 

1. จ านวนหน่วยงาน บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีค่านิยม ยก
ย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต      
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๕๗ 
 

 2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

2.4.2 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนท่ีช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
                          ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการ
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความ
มุ่งมั่น ต้ังใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต
สาธารณะ เพื่อน าผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสาน
ประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น 
ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
 

3.วัตถุประสงค์  1. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 2. เพื่อส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ตระหนักถึงการเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตสาธารณะ 
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
 

4. เป้าหมาย 
 

 1. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน 
 2. ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

  1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เพื่อ
คัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
3. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
 - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
 - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ในด้านต่างๆ (ประชาชน) 
 - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (เด็กและเยาวชน) 
4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๕๘ 
 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ท่ีได้ รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่
สาธารณชนต่อไป 
6. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มี จิตสาธารณะเพื่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 
 

 1. การยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ จิต
สาธารณะหรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 2. ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีค่านิยม ยก
ย่อง เชิดชูเกียรติ และเห็นคุณค่าของบุคคลท่ีเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิต
สาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๕๙ 
 

  2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

2.4.3 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
                          เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
มีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแต่ก่อน
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน 
เกษตรกรจะท าการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด
คละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็น
การเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและ
จ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ 
เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี
และสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และท่ีส าคัญสามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติ
ตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถ
น าผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการ
บริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
เป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้
จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
 

3.วัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

4. เป้าหมาย 
 

 - ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 1. ต้ังคณะกรรมการ (ผู้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรต าบล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง)  



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๖๐ 
 

 
 

2. ประชุมคณะกรรมการ 
 3. ด าเนินคัดเลือกบุคคลต้นแบบท่ีน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 4. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ 
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของบุคคลท่ีได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น
ตัวอย่างท่ีดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 
 

 1. จ านวนบุคคลท่ีด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ
2. ขยายผลองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๖๑ 
 

มติิที ่2 การบรหิารราชการเพือ่ปอ้งกนัการทจุรติ 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

  
 2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหวา่งบคุลาการในองคก์รใหป้ฏบิตัริาชการดว้ยความซือ่สตัย ์สจุรติ มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

2.5.1 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

มาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
                          จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
ก าหนดดัชนีในการประเมินท่ีค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับ
ส่ิงของต่างๆ ท่ีเอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีน าไปสู่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีภายใน
องค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีถึงแม้จะเป็นส่ิงท่ียากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงาน
ต้องสร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจน
เป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึง
ภัยจาการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
                ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” ท่ีก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรท่ีจะน าไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 

3.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2. เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 

4. เป้าหมาย 
 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๖๒ 
 

2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 
 

1. ข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดมั่นในประมวลจริยธรรมขององค์กร 
2. ลดข้อร้องเรียนของบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๖๓ 
 

 2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีเ่พือ่
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

2.5.2 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
                           กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
                           กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่ในแง่
ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบ
เพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง
หน่วยงานท้ังส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส าคัญ 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจาก
เห็นความส าคัญของการตรวจสอบท่ีจะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงานท่ี
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
                          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมี
หน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมี
หน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 
 

4. เป้าหมาย 
 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

1. ก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังจากผู้
ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๖๔ 
 

   - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
          ประจ าปี หรือคณะท างาน LPA 
  - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
2. รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จากหน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๖๕ 
 

  2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

2.5.3 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
                           ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง 
                           ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสนขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
2. เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตเป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย 
 

มีการมอบหมายแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนท่ีได้รับจากช่องทางการร้องเรียน
ต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสนให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนท่ัวไป 
หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์
จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๖๖ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 
 

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

 
……………………………………………………………………. 

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

2.5.3 (2) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนว่าทุจริตและปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าท่ีมิชอบ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง 
                           เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการอย่าง
รวดเร็ว ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ สร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายให้แก่ประชาชน  
  

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อมีกระบวนการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาอย่างเป็นระบบ 
โปร่งใส 
2. เพื่อมีมาตรการก ากับติดตามการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในขั้นตอนการ
ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  
รวมถึงขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ  
 

4. เป้าหมาย 
 

มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

 1. ประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. แต่งต้ังคณะท างาน 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๖๗ 
 

 3. ก าหนดมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ในขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

 - กระบวนการขั้นตอนลงโทษ 
 - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าความผิด  

 4. ก ากับติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. เผยแพร่ มาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สาธารณะชนทราบ 
 6. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 
 

1. มีกระบวนการก ากับการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 
2. ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพิ่มมากขึ้น   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๖๘ 
 

มติิที ่3 การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
 3.1 การจัดให้มีและเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารในชอ่งทางทีเ่ปน็การอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชนไดม้ี

ส่วนรว่มตรวจสอบการปฏบิตัริาชการตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
  
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

3.1.1 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
                           ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
                           ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน จึงได้ให้มีสถานท่ีส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดฯ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่ี
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
  

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
2. เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

4. เป้าหมาย 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จ านวน 1 แห่ง 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานท่ีให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
2. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
3. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กร



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๖๙ 
 

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตาม
รายการท่ีก าหนด 
4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนท่ัวไป 
7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

............................................................................. 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
3.1.1 (2) 

 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
                           ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
                           ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางท่ีหลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
ส่ือสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
  

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 
2. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนท่ีเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

4. เป้าหมาย ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๗๐ 
 

 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

พื้นท่ีท้ังในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  ร้านค้า
ชุมชน ตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/
หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการ
ประจ าและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ท่ีมีข้อมูลผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๗๑ 
 

 3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงนิ การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

3.1.2 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
                           ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าท่ี แผนงาน โครงการและอื่นๆ 
                           ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ท่ีส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีและ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
  

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและเข้าถึงง่าย 
2. เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย 
 3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย 
 

มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๗๒ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

จ านวนข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่ 

……………………………………………………………………. 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
3.1.2 (2) 

 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
                           การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่าง
มากในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
  

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  
2. เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
3. พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการ
ทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย 
 

ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการ
จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ  
2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
3. ปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โสน (ข้อมูลรายรับและรายจ่าย) 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๗๓ 
 

 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของทางราชการ  
2. ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โสน ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๗๔ 
 

  3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการทีเ่ปน็ประโยชนก์บัการมสีว่น
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

3.1.3 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการท าส่ือประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
                           ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไป
มากเครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ใช้ในการด าเนินงานผ่านส่ือการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุป
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาส้ันๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องท่ีต้องปูพื้นฐาน 
สร้างความน่าเช่ือถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็น
ภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกส่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้ส่ือเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
ขั้นตอนท่ีต่างกันเป็นส่ิงส าคัญ ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าท่ี อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
  

3. วัตถุประสงค์  1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ให้
ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางส่ือประเภทต่างๆ ได้แก่  ส่ือส่ิงพิมพ์, ส่ือวิทยุ, โทรทัศน์
ส่ือ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ท่ีดีและเช่ือมความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่ือมวลชนและประชาชน 
 

4. เป้าหมาย 
 

 เพื่อผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนให้แก่
ประชาชนโดยท่ัวไปอย่างกว้างขวาง 
1. จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน 
2. จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
3. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน และคู่มือการ
ให้บริการประชาชน 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๗๕ 
 

 4. จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

1. เสนออนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการประชุม 
3. มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
4. ผลิตส่ือประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของ อบต. 
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน
และมีความพึงพอใจในส่ือเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๗๖ 
 

มติิที ่3 การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

  
 3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกจิการทีจ่ะมผีลกระทบตอ่ความเปน็อยู ่และสขุอนามยัของประชาชน
ในท้องถิ่น 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

3.2.1 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมอย่างกว้างขวางและเท่าเทียมโดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนได้มี
โอกาสแสดงออกถึงศักยภาพ ความคิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ 
ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการ
ท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชุน  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา 
ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
อย่างแท้จริง  
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 2. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และ
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 4.  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
 6. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย 
 

จัดให้มีประชุมเวทีประชาคมท้ังระดับชุมชน/หมู่บ้าน และระดับต าบล  

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. วิธีด าเนินการ 
 

 1. จัดท าค าส่ังมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 
 2. จัดเวทีประชาคม  



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๗๗ 
 

  3. สรุปข้อมูลท่ีได้จากการประชุมประชาคมส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 4. สรุปปัญหา ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการจัดประชาคม เพื่อก าหนดกิจกรรมโครงการไว้
แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เสนอต่อผู้บริหาร 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

 1. มีการจัดเวทีประชาคม  
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
 3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
 4. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนท่ีได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๗๘ 
 

 3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

3.2.2 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

2. หลักการและเหตุผล 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีเน้นการให้บริการประชาชน 
และมีเป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
                           ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนจึงมีการจัดต้ังศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี และจะได้แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
2. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ 
 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โสนกับประชาชนในพื้นท่ี 
 

4. เป้าหมาย 
 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับความเดือดร้อน
ร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้
อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สร้างความ
เช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ท่ี
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. วิธีด าเนินการ 
 
 

1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วน 
4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 
 

8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๗๙ 
 

 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๘๐ 
 

  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรใหป้ระชาชนผูร้อ้งเรยีน/รอ้งทกุขไ์ดร้บัทราบถงึการไดร้บั
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

3.2.3 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
                           การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงส าคัญเพราะการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้
รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายท่ีถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
2. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3. เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
 

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. วิธีด าเนินการ 
 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

1. การปฏิบัติหน้าท่ีราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๘๑ 
 

 

มติิที ่3 การสง่เสรมิบทบาทและการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  
 3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

3.3.1 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะ ท้ังใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
                           เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมด าเนินการ
โครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป  
 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ ของ
ตน 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง 
โปร่งใส 
 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทท่ีตนในการสนับสนุนการขับเคล่ือน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 

4. เป้าหมาย 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. วิธีด าเนินการ 
 

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๘๒ 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

มีผู้แทนประชาคมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีช่องทาง
ให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ  
 

.............................................................................. 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
3.3.1 (2) 

 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าบริการสาธารณะ ท้ังใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ 
การท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
                           เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมด าเนินการ
โครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตน 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดท าแผน/โครงการต่างๆ 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง 
โปร่งใส 
 

4. เป้าหมาย 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. วิธีด าเนินการ 
 

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปีทุกปี เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน โดยน ามาแปลงเป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ต่อไป 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๘๓ 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ 

.............................................................................. 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
3.3.1 (3) 

 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
                           การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผน
ชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุมชนท่ีว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพื่อต้องการให้
ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอก
เข้าไปท าให้ชุมชนเปล่ียนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จัก
ชุมชนของตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาใน
อนาคตได้ และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาท่ีตอบมนองความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
 

3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนในชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัด
ของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่าง
เหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
คิดเป็นและกล้าท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
 

4. เป้าหมาย 
 

ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. วิธีด าเนินการ 
 

1. ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าว
และเสียงตามสายในหมู่บ้าน 
3. ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
4. ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๘๔ 
 

 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ี
มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติท่ีดี เอื้อ
อาทรต่อกันได้ รวมท้ังปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมท่ีดีให้กับลูกหลานสามารถหาแนวร่วมใน
การท างานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๘๕ 
 

 3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

3.3.2 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

2. หลักการและเหตุผล 
                           ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการ
บริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ เพื่อน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนต่อไป 
                           ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงได้
จัดท ากิจกรรมการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -
2564 
                           เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีการ
ขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการ 
2. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลและเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหาร
จัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 3. เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย 
 

คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. วิธีด าเนินการ 
 

1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล 
2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
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4. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน (ตามหนังสือส่ัง
การ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2558)  
5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
8. จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนพร้อมตัวช้ีวัด 
9. การติดตามและประเมินผล 
10. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณา
ทราบปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี
ท่ีผ่านมา 
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มติิที ่4 การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 4.1 การจัดวางระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

 
  4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

4.1.1 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 
                           การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ท้ังในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมท้ังการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพ
การท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยป้องกัน
หรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้น
ยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนท่ี
ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายท่ีก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะท าให้การ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลท่ีดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจนท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2. เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการ
จัดสรร การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้
ได้ผลงานท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
3. เพื่อน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จของงาน 
 

4. เป้าหมาย 
 

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. วิธีด าเนินการ 
 

1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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2. ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และ
วิธีการตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องท่ี
ตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจ 
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบ
ระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท 
ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังท่ี
ทางราชการก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น 
2. ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าประหยัด 
4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างช าระลดน้อยลง 
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 4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

4.1.2 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
                           ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานใน
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วย
ควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของ
หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายใน
ตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ
ส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
                            เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่
จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความ
มั่นใจแก่ ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบั ติงาน และ
บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

4. เป้าหมาย 
 

เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือ



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๙๐ 
 

ลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและ   
การจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. วิธีด าเนินการ 
 

 1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการ
รวบรวม เพื่อจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และ
น าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 

…………………………………………………………………….. 
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
4.1.2 (2) 

 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
                           ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานใน
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วย
ควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของ
หน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายใน
ตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ
ส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปท่ีการควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๙๑ 
 

ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าท่ีและมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในของหน่วยงานท่ีก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
                           เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่
จ าเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
2. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความ
มั่นใจแก่ ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบั ติงาน และ
บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

4. เป้าหมาย 
 

เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือ
ลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและ   
การจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  

6. วิธีด าเนินการ 
 

 1. แต่งต้ังคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
2. ประชุมคณะท างานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อ
สรุปข้อมูล 
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและผู้บริหารทราบ 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๙๒ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ท่ีเสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
4. มีการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๙๓ 
 

มติิที ่4 การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
  
 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

4.2.1 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
 

2. หลักการและเหตุผล 
                           การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นส่ิงส าคัญหรือเป็นหัวใจ
ขององค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าท่ีของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. เพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งต้ังการโอน ย้าย การเล่ือนระดับ และการเล่ือนเงินเดือน 
 

4. เป้าหมาย 
 

เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือ
ลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและ   
การจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง การโอน ย้าย 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
บริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้ด าเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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 - การสรรหาการบรรจุแต่งต้ังได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.
อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศ
เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน 
 - ในการบรรจุแต่งต้ังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็ น
กรรมการ รวมถึงมีการแต่งต้ังประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการ
บรรจุแต่งต้ัง 
 - การบรรจุแต่งต้ังจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าส่ังการบรรจุแต่งต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนจะออก
ค าส่ังแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน รับมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
การเล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง 
 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลในการเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โสนได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติท่ีจะ
เล่ือนระดับ/เล่ือนต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 - มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพื่อเล่ือนระดับ/เล่ือน
ต าแหน่ง 
 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผล
งานการเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือ
ตรวจสอบการด าเนินการท่ีตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าส่ังการเล่ือนระดับ/การเล่ือนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสน จะออกค าส่ังแต่งต้ังได้ต้องไม่ก่อนวันท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนรับ
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
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 - แต่งต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
บริหารงานบุคคล ในการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ได้ด าเนินการเล่ือนขั้น
เงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือนให้
เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบ
ข้อสงสัย และโต้แย้งผลการประเมินท่ีไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ออกค าส่ังการเล่ือนขั้นเงินเดือน
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเล่ือน
ขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยท่ัวกัน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

 ตัวชี้วัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน และมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมท้ังเปิดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
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 4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ -
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

4.2.2 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
                           การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหาร
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยหรือหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท า
ใบฎีกาเพื่อเป็นรายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายท้ัง
การเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึง
จ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการ
ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย  
 

3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
 

4. เป้าหมาย 
 

เพื่อให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย  
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

1. แต่งต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 2. แต่งต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเข้าร่วม
เป็นกรรมการ 
 3. เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 4. สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อส้ิน
ปีงบประมาณ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๙๗ 
 

10. ตัวชี้วัด 
 

 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ - จ่ายเงินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสนท าให้เกิดความโปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๙๘ 
 

  4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

4.2.3 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
                           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนยึดหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารการด าเนินโครงการและการใช้
งบประมาณ  เพื่อส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการ
ปฏิบัติจริง และสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้น
การปรับเปล่ียนสู่การบริหารราชการท่ีเปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
2. เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโสนให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 

4. เป้าหมาย 
 

เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 
มิได้ก าหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี และทราบกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๙๙ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๑๐๐ 
 

มติิที ่4 การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

4.3.1 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน) 
 

2. หลักการและเหตุผล 

      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถือเป็นการสร้างจุดเปล่ียนท่ีส าคัญของการปกครอง
ท้องถิ่นท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบในประเทศไทยได้ก้าวขึ้นไปสู่พัฒนาการในมิติใหม่ ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงท้ังเชิงโครงสร้าง การบริหารงาน อ านาจหน้าท่ี และงบประมาณ รวมถึงมีบทบาทกว้างขวางและมี
ความเป็นอิสระในการด าเนินงานบริการสาธารณะมากขึ้น ประกอบกับแนวนโยบายของรัฐท่ีมุ่งเน้นให้มีการ
กระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีบริบทชุมชนท่ี ต้ัง
ส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบทจึงเป็นรูปแบบหน่วยการปกครองท่ีมีความใกล้ชิดประชาชนโดยประชาชนสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในระดับชุมชนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าหากองค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
บริหารจัดการท่ีดี เท่ากับเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการท าให้ประชาชนสามารถพัฒนาองค์กรทางการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นได้อย่างแข็งแกร่ง  การจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบลนอกจากจะต้องมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้แล้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลยังต้องมีความโปร่งใสในการท างานและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดีด้วย หากปฏิบัติงานผิดพลาดหรือบกพร่องอาจส่งผลกระทบต่อสถานะภาพแห่งสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ในปัจจุบันมีบุคลากรเข้ามาท างานจ านวนมากท้ังท่ีมีสถานะเป็นข้าราชการฝ่ายประจ า และ
ข้าราชการการเมือง ซึ่งข้าราชการฝ่ายประจ าจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบงาน ระเบียบกฎหมาย 
กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และข้าราชการ
ฝ่ายการเมืองเป็นบุคคลท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ท าให้มี
ความแตกต่างกันทางด้านความคิด ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน การบริหารจัดการ
องค์กรและชุมชน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการ
บริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม   

     การพัฒนาบุคลากรในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จึงถือว่าเป็นส่ิงส าคัญและ
จ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กร ท้ังในด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงศิลปะการเป็นผู้น า 
โดยการฝึกอมรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเป็นส่ิงหนึ่งท่ีจะท าให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความรู้ ความเข้าใจ มีการแลกเปล่ียนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนางาน



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๑๐๑ 
 

และการประสานงานท่ีดี ได้แนวคิดใหม่ๆท่ีจะน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติ งานให้มีประสิทธิภาพ เป็นการช่วย
พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานขององค์กรให้มีความเข้มแข็งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
และแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน  ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถน าหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร  

      เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ให้มีความรู้ในทุกๆด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโสน  
 

3. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มีความรู้ 
ความเข้าใจระบบงาน ระเบียบกฎหมาย กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
๒. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๓. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้
แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆระหว่างองค์กรปกครองอื่นเพื่อน าไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
๔. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีความรู้ 
ความเข้าใจ หลักกสิกรรมไร้สารพิษ มาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
๕. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มีทัศนคติ
ท่ีดีต่อการท างานรู้จักการท างานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร 
 

4. เป้าหมาย 
 

จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ปีละ ๑ ครั้ง 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน และผู้ร่วมสังเกตการณ์รวมทั้งหมด จ านวน 50 คน 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
2. หน่วยงานราชการท่ีมีความเหมาะสม (ดูงาน) 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร  สถานท่ีด าเนินการอบรม 
3. ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๑๐๒ 
 

4. ประเมินผลโครงการท้ังก่อนและหลังการอบรมและรายงานผลการด าเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

150,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

๑. ผู้บริหาร สมาชิสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มีความรู้ ความ
เข้าใจระบบงาน ระเบียบกฎหมาย กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๓. ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้แลกเปล่ียน
ความรู้ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆระหว่างองค์กรปกครองอื่นเพื่อน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
4. ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มีทัศนคติท่ีดีต่อ
การท างานรู้จักการท างานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๑๐๓ 
 

 4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

4.3.2 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โสน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
                           การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับ
หลายองค์ประกอบและหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกต้ัง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลเหล่านี้มี
บทบาทและต้องท าหน้าท่ีของตนอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และท่ีส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอการแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                          องค์กรบริหารส่วนต าบลหนองโสน เล็งเห็นความส าคัญบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
เรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิด
ความสมดุลในการบริหารงาน 
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการ
ปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
2. เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

1. แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนเป็นคณะกรรมการร่วมในการ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 
2. สมาชิกสภาฯท่ีได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีน าข้อมูลแจ้งในท่ีประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๑๐๔ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๑๐๕ 
 

มติิที ่4 การเสรมิสรา้งและปรบัปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน

การทุจริต 
  
 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

4.4.1 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 
                           ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์
ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวก
ของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเส่ือมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งท่ีลดน้อย
ถอยลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติท่ัวไปท่ีได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย 
เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐท่ีมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการท่ีจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่ อง 
โดยเฉพาะภาคประชาชน 
                           เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริต จึงได้จัดท ากิจกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปช่ันโดยภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้าน
การทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย 
 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

1. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริต ผ่าน
ช่องทางส่ือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการ  เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือ
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 



 

 

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัการทจุรติ (พ.ศ.๒๕๖2 - ๒๕๖๔) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองโสน                         หนา้  ๑๐๖ 
 

 4. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 5. เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการบริหารงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

 1. มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 แห่ง 
 2. มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
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 4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

4.4.2 (1) 
 

 

1. ชื่อโครงการ 
 

 

มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
                           ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการท่ีจะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริต 
                           การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันการทุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนจึงได้
จัดท ากิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม 
สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและ ความร่วมมือในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 
 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเข้มแข็ง  
 

4. เป้าหมาย 
 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

5. พื้นทีด่ าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 

1. จัดต้ังคณะท างานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโสน 
 2. ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 3. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
ค่านิยมในการต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 5. หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการ
ขับเคล่ือนตามแนวทาง แผนงาน กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 6. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8. งบประมาณ 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ   
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

10. ตัวชี้วัด 
 

 1. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
ทุจริต 
 2. เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าโดย 
นายอดิเทพ ทินบุตร 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
30 ตุลาคม 2561 


