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บทน ำ 
๑.กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร 
ล ำดับ 

ที ่
ขั้นตอน 

กำรด ำเนินงำน 
ประเด็นควำมเสี่ยงกำร

ทุจริต 
Risk 

Score 
มำตรกำร 

ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
๑ การบริหารงานของ

หน่วยงาน และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

๑.ผู้บริหารด าเนินการตาม
น โ ย บ า ย ข อ ง ต น เ อ ง 
แทรกแซงการปฏิบัติ งาน
ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๒. บุคลากรของหน่วยงาน
ปฏิบั ติ ตามนโยบายของ
ผู้ บ ริ ห า ร  โ ด ย ไ ม่ มี
กฎระเบียบรองรับ 
๓. บุคลากรของหน่วยงาน
ไม่ ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบัติงาน เอางานส่วนตัว
มาท าที่ท างาน ขาดความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 

ปานกลาง ๑.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น า ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
บริหารงานของผู้บริหารด้วยการจดัท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
๒ .มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกั นกา รทุ จ ริ ต เพื่ อยกร ะดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
๓.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

๔.โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต 
 

๒ การบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โ อ น  เ ลื่ อ น ต า แ ห น่ ง /
เ งิ น เ ดื อ น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายงานไม่เป็นธรรม 
เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ
เรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่ง 

ต่ า ๑. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
น า ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
บริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
๒. มาตรการ NO Gift Policy 
๓. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกั นกา รทุ จ ริ ต เพื่ อยกร ะดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ส่วนที่ ๑   
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ล ำดับ 
ที ่

ขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน 

ประเด็นควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต 

Risk 
Score 

มำตรกำร 
ควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

๓ ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การบริหารพัสดุ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

๑ .  ก า ร บริ ห า ร ก า ร เ งิ น 
งบประมาณ การจัดซื้อจัด
จ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง 
ห รื อ ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
วัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่
เกิดประโยชน์กับราชการ 
 
๒ . น าทรั พย์ สิ นของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 

๑. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองโบสถ ์

๒.โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต 
๓. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงบประมาณ 
 

๔ การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน 

๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน
ตามล าดับ อันเนื่องมาจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ
การให้สิทธิพิเศษแก่คนบาง
กลุ่ม หรือมีการติดสินบน
เพื่อให้ได้คิวเร็วข้ึน 
๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษ
จ า ก ผู้ ข อ รั บ บ ริ ก า ร
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
ป ก ติ  เ พื่ อ แ ล ก กั บ ก า ร
ให้บริการ หรือการพิจารณา
อนุมัติอนุญาต 
๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน เ ช่น  ใ ช้ เ วล า
ให้บริการนานกว่าที่ก าหนด
ไว้   

ต่ า ๑. มาตรการ NO Gift Policy 
๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ ์
๓. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 
๔. โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติ งานส าหรับ เจ้ าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของหน่วยงาน 
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๒. หลักกำรและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์

ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ   
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ   
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม      ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้ง
การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยก าหนดตัวชี้วัดไว้
ว่า   ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผล
ดังกล่าว    จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๗ คะแนน และหน่วยงานที่เข้า
ร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป 

 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ ๓๕ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ ๑๑๐ โลก ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๓ ย่อมสะท้อนให้ได้เห็นว่า
ประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗,๘๕๐ แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย            
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   
ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปราศจากการทุจริต น าเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่าง
แท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติให้
มีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทย
ต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๗ คะแนน 

๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
(๑) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์ต่อสาธารณชน  

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

(๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(๔) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(๕) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็งและลดการทุจริต 

๔. เป้ำหมำย 

 (๑) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์ลดลง ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐  
 (๒) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA          
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ (กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ITA) /องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA (๘๕ คะแนนขึ้นไป) และมีคะแนน ITA ๙๐ คะแนนขึ้นไปในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ (กรณีที่ผ่าน
เกณฑ ์ITA แล้ว) 
 
 



๕ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

ค่ำเป้ำหมำย ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 
จ ำนวนคดีทุจริตลดลง 
(ค านวณจากปี ๒๕๖๕) 

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ๒๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๕๐ 

คะแนน ITA ๖๕ คะแนน ๗๐ คะแนน ๗๕ คะแนน ๘๐คะแนน ๘๕ คะแนน 
 

๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
(๑) ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์ไดแ้สดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  

 (๒) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 

(๓) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เปิดเผย 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(๔) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ ์ 

(๕) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ที่มี
ประสิทธิภาพ เข้มแข็งและลดการทุจริต 
 
 

 



๖ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๔)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

มิติ 
 

ภารกจิตามมิต ิ
 

โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี  

๒๕๖๖ 
ปี  

๒๕๖๗ 
ปี  

๒๕๖๘ 
ปี  

๒๕๖๙ 
ปี  

๒๕๗๐ 
หมายเหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๑.การสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต 

๑ . ๑  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้ า ร า ช ก า ร
ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย
บริหาร ข้าราชการ
ฝ่ายการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และ
ฝ่ า ย ปร ะ จ า ข อ ง
อ ง ค์ก รปกครอ ง
ส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น  
๑. โครงการเสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.  โ คร งกา รพัฒนาคว ามรู้ ด้ า น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติ งาน ส าหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
๓.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความ
ตร ะห นั ก ในก า รปร ะพฤ ติต า ม
ประมวลจริยธรรม 
๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๕.โครงการอบรมจริยธรรมพนักงาน
ส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๖. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยะรรมบุคลากรองสค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๗. มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๘. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ์ 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 

ส่วนที่  ๒ 



๗ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ี
๒๕๖๖ 

ป ี
๒๕๖๗ 

ป ี
๒๕๖๘ 

ป ี
๒๕๖๙ 

ป ี
๒๕๗๐ 

หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 ๑.๒สร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน 
ท้องถิ่น 

๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

  ๙.  โครงการเสริมสร้ า งค่านิยม

ต่อต้านการทุจริต 

๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 

๑๐.โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๑๑. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักษ์ 
รักษ์พื้นที่สีเขียว 

๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๒. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ต า ม แ น ว
พระราชด าริ 

๑๓ โครงการส่งเสริมอาชีพ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๑.๓ สร้าง 
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

๑๔ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม
ในมิติวัฒนธรรม “เด็กไทยโตไปไม่
โกง” 

๑๕ โครงการเครือข่ายประสานสายใจ
สายใยรักต าบลหนองโบสถ์ 

 
 
 
- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

 รวม จ านวน ๑๕ โครงการ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐  
 
 
 



๘ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ี
๒๕๖๖ 

ป ี
๒๕๖๗ 

ป ี
๒๕๖๘ 

ป ี
๒๕๖๙ 

ป ี
๒๕๗๐ 

หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๒ . ก า ร
บ ริ ห า ร
ร า ช ก า ร
ด้วยความ
โปร่งใส 

๒.๑ การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

๑๖. มาตรการปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 
๑๗.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงบประมาณ 
๑ ๘ .  ม า ต ร ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
สาธารณะ และก ากับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 

   

 ๒ .๒  ม าตร ก า ร
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส 

๒.๒.๒ การแสดงเจตนารมณ์ใน
การปกิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วย
ความซ่อสัตย์สุจริตเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
๑๙. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน
การน าหลักคุณธรรมมาใช้ ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ด้วยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
๒๐ มาตรการ NO Gift Policy 
๒๑ มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้ อ งกั นกา รทุ จ ริ ต เพื่ อ ยก ระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

   

 ๒.๓ มาตรการลด
การใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงาน 

๒๒ กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ์” 
๒๓ โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติ งานส าหรับเจ้ าหน้ าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๒๔ มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ์ 
๒๕ มาตรการการกระจายอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

 รวม จ ำนวน ๑๐ โครงกำร - - - - -  

 
 
 

 
 



๙ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 
 
 
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ี
๒๕๖๖ 

ป ี
๒๕๖๗ 

ป ี
๒๕๖๘ 

ป ี
๒๕๖๙ 

ป ี
๒๕๗๐ 

หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๓. กำร
ส่งเสริม
บทบำทและ
กำรมีส่วน
ร่วมของ
ภำค
ประชำชน 

๓.๑การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๑.๑ การมีส่วนรว่มในการจัดท า
แผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

๒๓.โครงการ อบต.หนองโบสถ์
เคลื่อนที่พบปะประชาชน 

๓.๑.๒ การมีส่วนรว่มตรวจสอบและ
การประเมินผลการด าเนินงาน 

๒๔ มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 

 

 ๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

 

๒๕ มาตรการจัดการเรื่องราวร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 

- - - - -  

 ๓.๓ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

๒๖ กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวัง
การทุจริต 

๒๘  โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของ
อบต.หนองโบสถ์ 
๒๗ กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 รวม จ ำนวน ๖ โครงกำร       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 
มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ี
๒๕๖๖ 

ป ี
๒๕๖๗ 

ป ี
๒๕๖๘ 

ป ี
๒๕๖๙ 

ป ี
๒๕๗๐ 

หมายเหต ุ

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๔. การ
ยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ
การ
ด าเนินงาน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๑ การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน 
และการบริหารความ
เส่ียงการทุจริต 

๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการ
จัดท าระบบตรวจสอบภายใน 

๓๐. โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าป ี

๔.๑.๒ มีการจัดท าและรายงานการ
จัดท าระบบควบคุมภายใน 

๓๑ กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๔.๑.๓ มีการจัดให้มกีาระบวนการ
บริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต 
๓๒ มาตรการบริหารจัดการความ
เส่ียงการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ ์

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 ๔.๒ การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

๔.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏบิัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว ้
๓๓ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

๔.๒.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้
มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริการตาม
กระบวน 
๓๔ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

 

 ๔.๓ มาตรการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริต 

๓๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ 
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ ์

๓๖ มาตรการจัดให้มีระบบและชอ่ง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ ์

 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

 

 รวม ๗ โครงกำร       

 



๑๑ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

 

มิติที่ ๑ กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรตำมแผนปฏิบัติกำร  
มิติที่ ๑ กำรสร้ำงสังคมวัฒนธรรมสุจริต  
 ๑.๑ กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร  
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๑.๑.๑ สร้ำงสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และกำร
ประพฤติตนตำมประมวลจริยธรรม  

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ  เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน   

๒. หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่ นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่ เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่ เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครอง ส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใส นานาชาติ (Transparency 
International –IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ -๓๘ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และ ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ 
ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึง
ความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการ ทุจริต

ส่วนท่ี  ๓ 



๑๒ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

แห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว    ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคม ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย    
ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่า
เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไป
แล้ว ผนวกกับ ปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้
การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ จากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา อารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ  ประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI)  

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รู ป ธ ร ร ม ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ  เ ป็ น ไ ป ต า ม เ จ ต น า ร ม ณ์ ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป้ อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
งกันและปราบปรามการทุจริตระยะ   ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการเสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน า ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  



๑๓ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 

๒.วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๒. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของผู้บริหารท้องถิ่น  

สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๓. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์เป็นไปตามหลักบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  
๔. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๓. เป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  จ านวน  ๖๐  คน 

๔. วิธีการด าเนินการ 
            ๔.๑ จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
            ๔.๒ มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานวางแผน
จัดเตรียมงาน 
            ๔.๓ ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือติดต่อเรียนเชิญวิทยากรด าเนินการฝึกอบรม 
            ๔.๔ จัดท าก าหนดการและหัวข้อเรื่องการฝึกอบรมสัมมนา 

 ๔.๕ ประเมินผลการฝึกอบรม 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๖. งบประมาณ 
  จ านวน  ๓๐,๐๐๐.-บาท   
๗. การประเมินผลโครงการ 
  ประเมินจากแบบทดสอบ  และการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์) 
๑. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๒. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของผู้บริหารท้องถิ่น 

สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ ์



๑๔ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๓. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์เป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  

๔. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  อ าเภอนางรอง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงกำร : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับ 
   บุคลากร องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
๒. หลักกำรและเหตุผล  
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย  ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข       
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาทองถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ   
หนา้ที่การด าเนินการ อย่างเครง่ครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ ามักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ         ความ
ช านาญ ประสบการณ์ หรือ ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบ ประกาศ ค าสั่งเงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม จงส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นกระท าผิดกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ก่อใหเกิดความเสียหายแก่องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปญัหาของประชาชนหรือ การพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหนาที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ      
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ได้สวนเสีย รวมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น จึงได้จัดท า โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ส าหรับ
บุคลากรองคก์รปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๑) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวของในการบริหารงานองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
 ๒) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ใหมีความพรอมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  



๑๕ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 ๓) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการ ปฏิบัติงานอยางเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  
๔. เป้ำหมำย  
 บุคลากร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ต าบลหนองโบสถ์ 
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  
๖. วิธีด ำเนินกำร  
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
 ๔. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร  
 -ไม่มีงบประมาณ- 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
 ๑) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก 
สภาท้องถิ่น ไมน่้อยกว่า ๒ ครั้งตอ่ปี  
 ๒) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น 
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ท าแบบทดสอบ/แบบประเมิน)  
ผลลัพธ์  
 องคการบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ   
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสีย (ส ารวจโดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน)  
 
 
 



๑๖ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๓ 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน ใหแก่บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น  
๒. หลักกำรและเหตุผล  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพ่ือให้การบริหารงาน และปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน  
๓. วัตถุประสงค์  
 ๑) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมาย ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๒) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ใหมีความพร้อมในองค์ความรู้
เกี่ยวกับ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  
 ๓) เพ่ือให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอยางเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  
๔. เป้ำหมำย  
 บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ์  
๕. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  
๖. วิธีด ำเนินกำร  
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
 ๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 ๓. ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพ้ืนที่เพ่ือจัดกิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์  
 ๔. ด าเนินกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์  
 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
 



๑๗ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๗. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
๘. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร  
 -ไม่มีงบประมาณ- 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  
๑๐. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
 ๑) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย  ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์บอร์ด
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อย่างน้อย ๕ ช่องทาง และไมน่้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง (เผยแพรประชาสัมพันธ์รายไตร
มาส)  
 ๒) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ดานกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทาง การปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ส ารวจโดยแบบทดสอบ/แบบ
ประเมินผล)  
ผลลัพธ์  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ     
ในการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสีย (ส ารวจ โดยใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที ่๔ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการ
ก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ 



๑๘ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ , ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ  , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใสและตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์ควรน าแนว
ทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถเ์พ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.๓ เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหาร         
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
  ๓.๕ เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 



๑๙ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 ๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ ์ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๕ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนต าบล 

๒. หลักการและเหตุผล 
   ด้วย “คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และส้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น  การที่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง     
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และ
ส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริการงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตน
เป็นแบบประกอบกับอนุสนธิ์คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนทอ้ถงิ่น ซึ่งได้



๒๐ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 
และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน ได้แก่ 
  ๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
  ๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  ๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  ๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  ๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  ซี่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ได้ยึดถวือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็น
หลักการในการปฏิบัติงาน 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในชีวิตประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม องค์การ
บริหารสว่นต าบลหนองโบสถ์ จึงได้จัดท าโครงการฯ นี้ขึ้นมา 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
  ๓.๒ เพ่ือให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
  ๓.๓ สร้างจิตส านึกท่ีดีในการปลูกฝังวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบล (ข้าราชการท้องถิ่น และลูกจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ ์จ านวน ๖๐ คน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
  ๖.๒ ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร สถานที่ด าเนินการอบรม 
  ๖.๓ ด าเนินการอบรมตามก าหนดการ 
  ๖.๔ ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม และรายงานผลการด าเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 
 



๒๑ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ๑๕,๐๐๐.-บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
  ๑๐.๒ พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
  ๑๐.๓ ได้สร้างจิตส านึกท่ีดีในการปลูกฝังวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๖ 

๑. ชื่อโครงการ  ฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง
  วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล  

 การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่
ความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จของ
องค์กรอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้าง
จิตส านึกให้บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของ
สังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้าง
จิตส านึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จของ
องค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคล ากร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าหลักคุณธรรม จริยธรรม
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 



๒๒ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

๓. เป้าหมาย 
  เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  จ านวน  ๖๐  คน 

๔. วิธีการด าเนินการ 
            ๔.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
            ๔.๒ มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียม
โครงการ             
  ๔.๓ ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 
            ๔.๔ ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 

 ๔.๕ ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 
๔.๖ รายงานผลการด าเนินการ 
๔.๗ เผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 

๖. งบประมาณ 
  จ านวน  ๓๐,๐๐๐.-บาท   
๗. การประเมินผลโครงการ 
  ประเมินจากแบบทดสอบ  และการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์) 

  บุคลากรน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรสุจริตในหน่วยงาน (ส ารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)  

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  อ าเภอนางรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การ มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๗ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มำตรกำรกำรจัดท ำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง

โบสถ ์
 

๒. หลักการและเหตุผล 
   รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใ สกา รด า เ นิ น ง านขอ งหน่ ว ย ง านภาครั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วย 
   เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของ
การจัดท าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ์ขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิ ชอบในสังคมไทยให้
เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
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๓. วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์     
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  ๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  ๒. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๔. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๘ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโบสถ์ 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
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เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์จึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 ๒) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 ๓) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จ านวน ๓๖ คน 
๕. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๑) จัดตั้งคณะท างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
 ๒) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท า
ร่างคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 ๕) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรของหน่วยงาน 
 ๖) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสาธารณะชนให้รับทราบ 
 ๗) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 



๒๖ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๗. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

๑. พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนพนักงานฯ(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 

๒. มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจ านวน ๑ ชุด  
๓. มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชนอย่างน้อย ๒ ช่องทาง 

(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน) 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 ๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๙ 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบมุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะน าไปสู่การ
เป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑)เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 



๒๗ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 ๒) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ทั่วไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จ านวน  ๖๐  คน 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 ๒) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
 ๓) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 
 ๔) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่ก าหนด (เช่น แผนพับ จดหมาย
ข่าว วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 
 ๕)ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด 
 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  
 ๑) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจ านวนอย่างน้อย ๕ เรื่องข้ึนไป 
 ๒) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป     
มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไปเฝ้า
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
 
 



๒๘ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 ๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ ๑๐ 
๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบ
จากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้จัดท าโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
ร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ท าให้เกิดเป็นค่านิยมที่จะไม่ยอมรับการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ 
 ๒) เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 ๓) เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 ๔) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์จ านวน ๗๐  คน 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 ๒) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 ๓) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 ๔) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร, เชิญกลุ่มเป้าหมาย 
 ๕) ด าเนินการตามรูปแบบ/ก าหนดการ ที่ก าหนดไว้ 



๒๙ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 ๖) ประเมินและติดตามผลการด าเนินการ 
 ๗) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต  

๑. มีการจัดอบรมให้กับประชาชน จ านวน ๑ ครั้ง 
๒. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้อยละ ๘๐ ของ

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
๓. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน

ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
 ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม และสาธารณประโยชน์ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน
ติดตามผล) 

๒. ประชาชนมีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน (ส ารวจโดยใช้
แบบประเมินติดตามผล) 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๑๑ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วย "ป่าไม้" เป็นศูนย์รวมของสรรพชีวิต เป็นที่ก่อก าเนิดสายน้ า ชีวิตพืชและสัตว์ที่
หลากหลายอีกทั้ง เป็นที่พ่ึงพิงและให้ประโยชน์แก่มนุษย์มาแต่โบราณกาล เพราะป่าไม้ช่วยรักษาสมดุลของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศ ก าบังลมพายุ ป้องกันบรรเทาอุทกภัย ป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน เป็นเสมือนเขื่อนธรรมชาติที่ป้องกันการตื้นเขินของแม่น้ าล าคลอง เป็นแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไชด์และเป็นโรงงานผลิตออกซิเจนขนาดใหญ่ เป็นคลังอาหารและยาสมุนไพร และป่าไม้ยังเป็น
แหล่งศึกษาวิจัยและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ จึงนับว่าป่าไม้ให้คุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่
มวลมนุษย์เป็นอย่างมากมาย หากป่าไม้เสื่อมถอยไป ย่อมเป็นบ่อเกิดความทุกข์ยากแก่ชีวิ ตความเป็นอยู่ของ
มนุษย์และสัตว์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงจัดท าโครงการท้องถิ่นไทย 



๓๐ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

รวมใจภักดิ์รักษ์พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และเป็นการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเขตต าบลหนองโบสถ์ ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจสร้างความ ร่มเย็นผาสุกแก่พสก
นิกรชาวไทย 
  ๓.๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วมในการแสดงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
  ๓.๓ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมและยังยืน และร่วมรณรงค์ เพ่ือก้
ปัญหาภาวะโลกร้อน 
แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 
๔. เป้าหมาย 
  ๑. ประชาชนในพ้ืนที่ ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน   ๑๔ หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และ
พืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น 
 ๒.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สภาพแหล่งน้ า คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  ๑๔ หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ์ โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน
ต่างๆ  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งน้ า คู คลอง ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  

๖. วิธีการด าเนินงาน 
 ๑. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ  
 ๒. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
 ๓. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการด าเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจ าชุมชน  
 ๔. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง ก าจัดวัชพืชในแม่น้ าคูคลอง ท า
ความสะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความ
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกก าลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 ๖. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ชุมชน หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างให้แก่ชุมชนต่างๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 



๓๑ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๕,๐๐๐  บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการรักษาประโยชน์สาธารณะ เข้าร่วมกลุ่ม
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 ๒. ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้  
 ๓. สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติมีมากข้ึน 
 
 ๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑๒ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริต าบลหนองโบสถ์ 

๒. หลักการและเหตุผล 
   ปรัชญาของเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  
ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อม
ต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลหนองโบสถ์ มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของความ
พอเพียง  ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์  มีคุณค่า   

 ๒.๒ เพ่ือสร้างเครือข่ายให้แก่เกษตรกรผในต าบลหนองโบสถ์ให้เข้มแข็ง 
 ๒.๓ เพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 



๓๒ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
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๓. เป้ำหมำย 
  ๓. ๑ เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการใช้ชีวิแบบพอเพียง 
  ๓.๒ เกษตรกรสามาระน าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ 
  ๓.๓ เกษตรกรและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างใก้เกิดประโยชน์ 
  ๓.๔ สามารถความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้เพ่ือนบ้านและชุมชนใกล้เคียงได้ 
๔. สถำนที่ด ำเนินกำร 
   พ้ืนที่ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
๕. วิธีกำรด ำเนินกำร 
  ๕.๑ จัดท าโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติ 
  ๕.๒ ติดต่อประสานงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือให้ความร้เรื่องเศรษฐกิจพอพอเพียง 
  ๕.๓ ด าเนินการจัดกิจกรรม อบรมและเพ่ือให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๕.๔ สรุปผล รายงานผล และประเมินผลโครงการ 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
            กลุ่มงานส่งเสริมการเกษตร  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์    
๘. งบประมำณ 
   จ านวนเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท  
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   ๙.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
   ๙.๒ สร้างความเข้าใจ และท าให้ตระหนักถึงการประกอบอาชีพโดยพึ่งตนเอง การสร้างงานใน
ท้องถิ่น 
   ๙.๓ เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติกิจกรรมภายในชุมชน 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๑๓ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการส่งเสริมอาชีพ 

๒. หลักการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (ข้อ ๖) การส่งเสริมการฝึกอบรมและประกอบอาชีพ และพระราชบัญญ ติสภา



๓๓ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (ข้อ ๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตรา ๖๘ (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
   โดยที่ภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันที่เพ่ิมขึ้น อีก
ทัง้สภาพบ้านเมืองในปัจจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าดดยทั่วไปปรับตัวสูงประชาชนทั่วไปจึง
ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขี้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เ พ่ิมขึ้นและเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริม
อาชีพอิสระ และการเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพ้ืนฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยาย
โอกาสให้แก่ประชาชนโดยก าหนดในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   องค์การบริการส่วนต าบลหนองโบสถ์ ดได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ให้กับประชาชนในต าบลหนองดบสถ์ให้สามาระน าไปสร้างอาชีพ
เสริมก่อให้เกิดรายได้ในครอบครัว 
  ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน น าไปสู่ความพ่ึงพาตนเองได ้
  ๓.๓ เพ่ือสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส เยาวชน ประชาชนในต าบลหนองโบสถ์ ประมาณ ๔๐ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอหนองโบสถ ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
  ๖.๒ ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๖.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจรับทราบและเห็นความส าคัญของการอบรม 
  ๖.๔ จัดอบรมตามโครงการ 
  ๖.๕ สรุป/รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 



๓๔ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะในสร้างอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ในครอบครัว 
  ๑๐.๒ ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการร่วมกันคิดร่วมกันท าและร่วมกัน
พัฒนาเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
  ๑๐.๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
  ตัวช้ีวัด 
  ๑๐.๔ ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม โดยประเมินจากผู้เข้าร่วมอบรม 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  ๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๑๔ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการ “โตไปไม่โกง” 
๒.  หลักการและเหตุผล 
  เด็กและเยาวชน ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศ เพราะเด็กและเยาวชน 
วันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนจึงมีความส าคัญต่อการก าหนดทิศทาง
ของสังคมในอนาคต ดังนั้นจึงต้องบ่มเพาะให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถควบคู่ไปกับ  การมีคุณธรรม 
จรยิธรรมในจิตใจ เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข เป็นสังคมแห่งความดีงาม 
โดยมีครูและศูนย์เด็กฯ ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะความดี แก่เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ ดังนั้น ศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองทองลิ่ม จึงได้เสนอโครงการโตไปไม่โกง 

๓.  วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสันติบนพ้ืนฐานของความ

ถูกต้องและเป็นธรรม 
 ๓.๒  เพ่ือสร้างจิตส านึกคุณธรรมของเด็กให้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้จก จ าแนกชั่วดี 

สามารถแยกแยะความผิดและความถูกต้อง เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน ต่อปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น 
 ๓.๓  เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตการมีจิต

สาธารณะการรู้รับผิดชอบและมีวินัย และรักความพอเพียง 
 ๓.๔ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการคิดและมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน ให้คิด

เป็นและปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ และมีคุณธรรม 

๔.  เป้ำหมำย 



๓๕ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 ๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทองลิ่ม เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการโตไปไม่โกง 
 
 ๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสันติบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและเป็น

ธรรม 
 - เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ จิตส านึกคุณธรรมของเด็ก ให้ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 
 - เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - เด็กปฐมวัยร้อยละ ๘๐ มีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา ปฏิบัติอย่างถูกต้อง กล้าหาญ  

๕. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕.๑ สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบล    

หนองโบสถ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒.๑ แนวทางการ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 ๕.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑  ประชุม ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๖.๒ เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมติ 
 ๖.๓ แต่งตั้งคณะท างานมอบหมายภารกิจ 
 ๖.๔ ด าเนินงานตามกิจกรรม 
 ๖.๔ สรุป – ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

๘.  สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์     

๑๐. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
๑๑. งบประมาณ 

 - ไม่มีงบประมาณ -       
๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผลลัพธ์ 
  ๑๒.๑ เด็กมีกระบวนการเรียนรู้ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างสันติบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง

และเป็นธรรม 



๓๖ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

  ๑๒.๒ เด็กมีจิตส านึกคุณธรรมให้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน รู้จัก จ าแนกชั่วดี สามารถ
แยกแยะความผิดและความถูกต้อง  

  ๑๒.๓ เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การรู้
รับผิดชอบและมีวินัยและรักความพอเพียง 
  ๑๒.๔ เด็กมีสมรรถนะในการคิดและมีวิจารญาณในการแก้ไขปัญหา ให้คิดเป็นและปฏิบัติ
อย่างถูกต้องกล้าหาญ และมีคุณธรรม 

ตัวช้ีวัด 
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ 
- การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

๑๓.  การรายงานและประเมินผล 
 หน่วยงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   

รายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ฯ  
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ ๑๕ 
 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการ เครือข่ายประสานใจสายใยรัก  
๒.  หลักการและเหตุผล 

 ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
น่าอยู่ปลอดภัย มีพัฒนาการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม จะส่งผลใก้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/ท้องถิ่นมุ่งมั่นด าเนินการอย่าง
กว้างขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทาง เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุด ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และ
พ่ึงตนเองได้ ต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมท า ตลอดจนอาศัยความร่วมมือและข้อมูลทาง
วิชาการจากหน่วยงานในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับ
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม  เน้นการพ่ึงตนเอง 
เป็นสังคมเอ้ืออาทร พ่ึงพาอาศัยกันได้ และไม่ทอดทิ้งกัน ชุมชนใดก็ตามที่มีกลุ่มคตนที่มีพลังเข้มแข็ง คือ มีการ
รวมตัว เดื้อกูลกันในชุมชนและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน จะช่วยให้ชุมชนนั้นสามารถปรับตัยวและรวมพลังแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าคนในชุมชนนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างไร ก็จะสามารถผ่านพ้นปัญหาเกิดความรัก
ใคร่ปรองดอง มองข้ามความแตกต่างและน ามาซึ่งความสุขในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือเสริมสร้าสความสัมพันธ์ ความรักสามัคคี ของคนในครอบครัว และชุมชน 
  ๓.๒ เพ่ือสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกันด้วยความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือกัน และอยู่ร่วมกันอย่าง
ราบรื่นแม้มีความแตกต่างกัน 
  ๓.๓ เพ่ือเพ่ิมสัมพันธภาพ ลดช่องว่างทางด้านความคิดระหว่างคนในชุมชน 
๔. เป้าหมาย 
  เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองดบสถ์ ประมาณ ๔๐ คน 



๓๗ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 
๕. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนนิการ 
  ๕.๑ ขออนุมัตคิโครงการ 
  ๕.๒ ประชาสัมพันธ์/รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ๕.๓ ประชุมหารือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมแผนงาน 
  ๕.๔ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.๕ ด าเนินการตามโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ประชาชนมีความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน
ภายใต้พ้ืนฐานของประธิปไตยอันมีพระกษัตริย์เป็นประมุข 
  ๑๐.๒ สมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยความเอ้ือาทร ช่วยเหลือกัน น ามาซึ่งความสุขในชุมชน
อย่างยั่งยืน 
  ๑๐.๓ สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจซึ่งกันและกันสามารถปรับตัวและรวมพลังแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
  ตัวช้ีวัด 
  ๑๐.๔ ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม โดยประเมินจากผู้เข้าร่วมอบรม 
 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๑๖ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  



๓๘ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ์ จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน 
 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 ๒) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 
 ๓) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
 ๔) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพ่ือด าเนินการให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ    
 ๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 ๓) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 
 ๕) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง การ
จัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 ๖) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
  - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ  
  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
  - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
 ๗) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center  



๓๙ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 ๘) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 ๙) จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  ๑) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ๕ ช่องทาง 
  ๒) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ ์ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน   
ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ (ใช้แบบ
ส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
๒.๑.๒ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๑๗ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง 
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – 
จัดจ้างได้ทุกโครงการและกิจกรรม 
๓. วัตถุประสงค์ 
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 ๑) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 ๒) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓) เพ่ือป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 ๒) ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
 ๒) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้
ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ 
 ๓) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้ มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๔) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
 ๕) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุเป็นต้น 
 ๖) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 ๗) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
  ๗.๑) ผลการด าเนินโครงการ 
  ๗.๒) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
  ๗.๓) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบก าหนด 
  ๗.๔) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 ๒) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน ๑ ครั้ง  
 ผลลัพธ์ 

๒๗ 
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 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
 ๒.๑.๓ การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๑๘ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ดังนั้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์เพ่ือให้มีการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการ    
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ ์
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดไว้เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง ฯลฯ 
 ๒) เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  
๓) เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
๔) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 ๒) ประชุมคณะท างานฯ  



๔๒ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

  ๒.๑) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ต่อสาธารณชนโดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
สาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และ
ช่องทางที่หลากหลาย ใน ๕ ประเด็น ดังนี้ 
  ๒.๑.๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าว
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์(Social Network)  
  ๒.๑.๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงานรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ ๖ เดือน รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ E – Service  
  ๒.๑.๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงานการ
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ ๖ เดือน รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
  ๒.๑.๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  ๒.๑.๕) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
  ๒.๒) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน  
 ๓) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 ๔) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ให้ผู้บริหารทราบ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน ๕ ประเด็น ดังนี้ 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

    - ข้อมูลพื้นฐาน 
    - การบริหารงาน 
    - การบริหารเงินงบประมาณ 
 - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    - การส่งเสริมความโปร่งใส 
 ๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
 ๓) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  
 ๔) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
 
 ผลลัพธ์ 
 ๑) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๘๐ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
 ๒) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ ์
๒.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ๒.๒.๑ การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๑๙ 

๑. ชื่อโครงการ :มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  ในระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตรวมทั้งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มี
การบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
๓. วัตถุประสงค ์
  ๑) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์แสดงเจตนารมณ์ในการน า
หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 



๔๔ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

  ๒) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์สู่การรับรู้ของสาธารณชน  
  ๓) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 ๒) ประชาชน 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 
 ๒) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
 ๓) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 ๔) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตฯ 
 ๔) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ และนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด 
 ๕) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
 ๗) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 
 ๘) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๙) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๑๐) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ๒) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ๓) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ ์พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
 ผลลัพธ์ 



๔๕ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (๘๕ คะแนน    
ขึ้นไป) 
 
 
 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๒๐ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
๒. หลักการและเหตุผล 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยม
ของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
  อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็นปฏิรูปด้านการป้องปราม ได้ก าหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการ
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
กระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓. วัตถุประสงค ์
  ๑) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ ์
  ๒) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์มีวัฒนธรรมองค์กร NO Gift Policy 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๕. วิธีด าเนินการ 
  ๑) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ  “NO Gift Policy ไม่รับ – 
ไม่ให”้ 



๔๖ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

  ๒) จัดท าประกาศใช้NO Gift Policyพร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการNO Gift 
Policy 
  ๓) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 
  ๔) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policyให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบ
โดยทั่วกัน 
  ๕) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy 
  ๖) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จ านวน ๑ ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์

ด าเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จ านวนร้อยละ ๑๐๐ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบ
ส ารวจ) 

 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีเรื่องร้องเรียน
เรื่องสินบน 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๒๑ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับ
มาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึง ได้
ด าเนินการจัดท า “แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)” เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์บริหารงานเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
๓. วัตถุประสงค ์
  ๑) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ ์
  ๒) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 



๔๗ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๕. วิธีด าเนินการ 
  ๑) จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต,วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
  ๓) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนดรวมถึงรายงาน
การท าแผนฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(E – PlanNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th  เป็นต้น 
  ๔) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
  ๖) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
  ๗) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ 
ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  (E–PlanNACC)ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ง า น  ป . ป . ช . 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 
  ๘) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ ์พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
 ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (๘๕ คะแนนขึ้น
ไป) 
๒.๓ มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๓.๑ จัดท าข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต    
มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๒๒ 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์” 



๔๘ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์กับปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท า
ข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ ์
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง /ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 ๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ  
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๕. วิธีด าเนินการ 
  ๑) จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับสิ่ งจูงใจ
ตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ 
ดังนี้ 
  ๑.๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  ๑.๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
  ๑.๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  ๑.๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ๑.๕) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๑.๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๓๘ 



๔๙ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

  ๒) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๓) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
  ๔) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
  ๕) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
  ๖) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๗) รายงานผลการด าเนินงาน 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง 
 ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
 ๒.๓.๒ มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๒๓ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ ์
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการ



๕๐ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

บริการ สาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจ านวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย  
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้น 
และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าขึ้นส าหรับงาน
ที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
๓. วตัถุประสงค ์
  ๑) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๒) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร 
เมื่อใด กับใคร 
  ๓) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร 
  ๔) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๒) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๓) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด 
ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 ๔) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
 ๕) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๖) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 



๕๑ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 ผลลัพธ์ 
 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๒๔ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการ
บริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง
มีมาตรการออกค าสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 ๒) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 ๓) เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๔) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 



๕๒ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 
๕. วิธีด าเนินการ 
 ๑) จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด (ถ้ามี) และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัด (ถ้ามี) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 
 ๒) จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 ๓) จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๔) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 ๑) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 ๒) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ ๒๕ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการกระจายอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่าย



๕๓ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการ
ให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่ งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการกระจายอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ด าเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
  เพ่ิมการมอบอ านาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ เช่น ค าสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
นายกเทศมนตรีมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ 
  กรณีการลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดท าบัญชีสรุปการมอบอ านาจ
แนบท้ายค าสั่ง 
  กรณีอ านาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอ านาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอ านาจให้
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 



๕๔ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 
  รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 ผลลัพธ์ 
 ๑) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 ๒) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จ านวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริการกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๑.๑ การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๒๖ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    โครงการ อบต. เคลื่อนที่ พบปะประชาชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
   จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ล้วนแล้วเป็นหน้าที่ส าคัญของ
องค์การบริหารส่นต าบล ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้วชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้ามากที่สุด และเป็น
หัวใจส าคัญของการพัฒนาอีกทั้ง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.ต้องเป็ฯไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา ต าบลของอบต. การจัดท าแผนต าบลของอบต.การจัดท างบประมาณ การจัด
ซ้อจัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ใหประชาชนผู้เป็นตัว
แปรส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ได้รับทราบข่าวสาร มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็น และน าข้อมูลจากการท า
เวทีประชาคมดังกล่าวมาจัดท าแปนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 



๕๕ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 
 
 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับฟังปัญหาความคิดเห็นและปัญหาความต้องการของ
ประชาชนส าหรับเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ์ 
  ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลและแผนชุมชน 
  ๓.๓ เพ่ือให้บริการด้านกรรับช าระภาษีต่างๆ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ และการ
บริการด้านอื่นๆ  
  ๓.๔ เพ่ือสร้งจิตส านึกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
  ๓.๕ เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
   น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตอบต. ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 ๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ด าเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล  
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
  ๒. จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเพ่ือวางแผนการให้บริการออกค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 
  ๓. ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้องเข้าร่วมโครงการ 
  ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดยใช้เสียงตามสาย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ส่ง
หนังสือแจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่นต าบลในพ้ืนที่ 
  ๕. ออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการีประชาชนตามก าหนดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๕.๑ จัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ ์
   ๕.๒ รับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืนๆ 
   ๕.๓ รับปรึกษาปัญหา และแนะน าด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านสาธารณูปการ
ต่างๆ  
  ๖. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 



๕๖ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
  ๑๐.๒ ประชาชนได้รับความสะดวกในการมารับบริการการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษี
อ่ืนๆ 
  ๑๐.๓ ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการ 
  ๑๐.๔ ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ได้ในทันที 
  ๑๐.๕ ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๑๐.๖ ประชาชนเกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
  ๑๐.๗ ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มาให้บริการ 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๒๗ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองโบสถ ์
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ โดยงาน
นโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์และตัวแทนประชาชนจาก
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ์และแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ให้สอดคล้องกับประเด็น
หลักการพัฒนา   ที่ ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และสุจริต 



๕๗ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ คณะ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์บาง
ต าแหน่ง ในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ์ จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด 
๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ที่ก าหนด 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและร่างแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตต าบลหนองโบสถ์ ด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
  

๓.๒ กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ ๒๘ 
๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโบสถ์ 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนอง
เรื่องราวร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน
บริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปร่งใส 



๕๘ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

จึงได้จัดท ามาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่อง
ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็น
ธรรมสะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และขั้นตอนให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
 ๒) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล 
และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ ์
 ๒) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ์ เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
 ๓) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  ๓.๑) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
  - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ ์
  - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
  - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา 
ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่างๆ  
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสมภายใน ๑๕ วันหากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน ๑๕ วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  



๕๙ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

  ๓.๒) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน  ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
  - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  
  - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
  - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  
 ๔) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 ๕) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ ์ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 ๖) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนมีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข
ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
 ๗) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 ๘) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 
 ๙) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 ๑๐) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐  
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 



๖๐ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 ผลผลิต 
 ๑) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๒) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการ
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
 ๔) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบรวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
 ๕) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 

๓.๓ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนและบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
๓.๓.๑ ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยภำคประชำชน/องค์กรชุมชน ในกำรป้องกันตรวจสอบและต่อต้ำน

กำรทุจริต 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ ๒๙ 
 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้ำระวังกำรทุจริต 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวก
พ้องดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยัง
มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่
อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่ง
แสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดท า
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน 



๖๑ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต   
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
 ๒) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการ  
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 ๒) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
 ๓) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
 ๔) สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต     
 ๕) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 - ไม่มีงบประมาณ - 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 
 ๒) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดข้ึน 
 ผลลัพธ์ 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ 
 



๖๒ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 
 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๓๐ 

 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนเพื่อเฝ้ำระวังกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองโบสถ์  
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 สภาพปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหา
การทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน 
 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต   
จึงได้จัดท ากิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการ
ทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน   
๓. วัตถุประสงค ์
 ๑) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 
 ๒) เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก
เครือข่ายภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 
 ๒) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต 

๓) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๔) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ
ช่องทางอ่ืน ๆ  
  ๕) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) 



๖๓ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

  ๖) ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
  ๗) รายงานผลการด าเนินการ       
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท  
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ ์ จ านวน ๑๐๐ คน 
 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๓๑ 

 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกัน และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
 การจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้จัดท ากิจกรรม
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง
ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริต 



๖๔ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 ๒) เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโบสถ ์ 
๕. วิธีด ำเนินงำน 
 ๑) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 ๒) ก าหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
 ๓) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการ
ต่อต้านทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
 ๔) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตาม
แนวทาง แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 ๕) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างน้อย ๑ เครือข่าย 
ผลลัพธ์ 
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 
 
 
 

มิติที่ ๔ กำรยกระดับกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

๔.๑ กำรจัดวำงระบบตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
๔.๑.๑ มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบตรวจสอบภำยใน 

 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๓๒ 

 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี  
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกร รมการเพ่ิม
มูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกท้ังยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองโบสถ ์เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 ๒) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่ อ
องค์กร 



๖๖ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 ๓) เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความส าเร็จของงาน 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  
๕. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ๑) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และให้
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 ๓) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรพัย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 ๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

๕) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงานและเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
๖. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
 ๒) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๕๗ 



๖๗ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 ผลลัพธ์ 
 ๑) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
 ๒) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 ๓) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ ๕ 
๔.๑.๒ มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยใน 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๓๓ 

 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้  ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบ 
การควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 



๖๘ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 ๑) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 ๒) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ๓) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 ๔) เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึง่จะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๕. วิธีด ำเนินกำร 

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ข้อ ๕ 

๒) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ข้อ ๘ ประกอบด้วย 

 (๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
ที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.๑/ปค.๒/ปค.๓)  
  (๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.๔) 
  (๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.๕) 
  (๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.๖) 
 ๓)เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ 
 ๔) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๕) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
๖. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  



๖๙ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ผลลัพธ์ 
 ๑) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
๘๐ ในระดับมาก) 

๒) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

๓) การทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ลดลงร้อยละ ๕ 
๔.๑.๓ มีกำรจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที ่๓๔ 

 

๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโบสถ์ 
 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า 
ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 
อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๗๓ คะแนน นอกจากนี้ ยังได้น าผลการประเมิน ITA ไป
ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐)ต้องได้คะแนน 
๙๐ คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ประเทศ
ไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ 
และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ๕๗ คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) 



๗๐ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การ
ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง       
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่นเอง จึงก าหนดด าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์เพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
๓. วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๒) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถท์ุกหน่วยงาน (ส านัก,กอง) 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 
 ๒) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 ๓) คณะท างานด าเนินการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 ๔) คณะท างานด าเนินการจัดท านวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
 ๕) ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และช่องทางอ่ืนๆ  
 ๖) มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจมาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 
 ๗) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 ๘) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

๖๑ 



๗๑ 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การด าเนินโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต จ านวน ๑ ชุด 
 ๒) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตอย่างน้อยจ านวน ๕ เรื่อง 
 ๓) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย ๑ ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ผลลัพธ์ 
 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์ลดลง 
 
 

๔.๒ กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
๔.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๓๕ 

 

๑. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องส ำหรับผู้บริหำรและ
สมำชิกสภำท้องถิ่น 
๒. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
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หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  และท า ให้การแก้ ไขปัญหาของประชาชนหรือการ พัฒนาท้องถิ่ น  
ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ เพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
กฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
 ๒) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ให้มีความ
พร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
ราชการ 
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) จัดท าโครงการ/แผนงาน  
 ๒) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 ๓) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดท าก าหนดการ ประสานวิทยากร จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
จัดเตรียมสถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  
 ๔) อบรมให้ความรู้ตามก าหนดการ 
 ๕) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 ๖) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ   

๖๓ 
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี 
 ๒) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ บริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 
 

๔.๒.๒ ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร               
ตำมกระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๓๖ 

 

๑. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบของสภา การตั้งกะทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความ
โปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 
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 จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนา
องคก์ร  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 
 ๒) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๕. วิธีกำรด ำเนินงำน 
 ๑) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 ๒) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง  
 ๓) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์
๖. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 - ไม่มีงบประมาณ - 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 ๑) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง  

๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 



๗๕ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 

 

 

 

 

๔.๓ มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่ ๓๗ 
 

๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองโบสถ์ 
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรการ
จัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 ๒) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 
 ๓) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 



๗๖ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 ๒) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 
 ๓) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 ๔) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 ๖) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 ๗) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 
  (๑) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
  (๒) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน 
  (๓) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ 
  (๔) ระยะเวลาในการด าเนินการ 
และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 ๙) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๑๐) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต(i๓๐) 
 ๑๑) รายงานผลการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 



๗๗ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่ ๓๘ 

 

๑. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรจัดให้มีระบบและช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองโบสถ์  
๒. หลักกำรและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ด าเนินการจัดท า
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
โบสถ ์ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร
และประชาชน 
 ๒) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 



๗๘ 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ ์(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 

๔. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๕. วิธีด ำเนินกำร 
 ๑) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)
และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 ๒) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 ๓) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 ๔) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๕) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
๖. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
๗. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไมใ่ช้งบประมาณด าเนินการ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
๙.ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ       
ผู้ร้องเรียน 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 

๖๙ 


