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ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 

            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งย ืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ                       
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง  ราชอาณาจักรไทย ที่จะ
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 
ประเทศให้“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง  ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและใน ทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ กําหนด เป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัด
ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่
ใน อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว 
จึงได้นํา ผลการประเมิน ITA ไปกําหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด 
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2570) ได้กําหนดตัวชี้วัด ไว้ว่า ในปี 
พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) 
ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไปองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผล
คะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจําปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 
36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่ เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็น
ลําดับที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อม สะท้อนให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน                         
           โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ปัจจุบัน มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จํานวน 7,850 แห่ง ซึ ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นหน่วยงานของ  รัฐภายใต้ 
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการ  กระจายอํานาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก ในการ
จัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญ ในการพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปราศจากการทุจริต นําเงินงบประมาณมา
พัฒนาท้องถิ ่นของตนเอง พัฒนาเพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน  อย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติ ก็จะมีความ
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้
ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยยึดหลัก  แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์                  
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
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รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้ 
เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้อง เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และร่วมแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน  การ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และนําแผน ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส 
มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ ด้วยการสร้าง
กลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยได้มีกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) ให้มีความ
สอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับ ที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคง แห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่
เพิกเฉย ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และแผนระดับ  ที่ 3             
ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนําหลักธรรมาภิบาล  สําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไก ในการพัฒนากรอบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  สําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้อง กับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  ดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บรรลุค่า เป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กําหนดไว้ว่า
ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วม การประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 
รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
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1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 
           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้ดำเนินการส่งเสริมและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างนผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 1.การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต้ (พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม) ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน 
และความโปร่งใสปราศจากการทจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ และให้คำมั่นที่จะนำพายคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 
ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 2.กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้างการเงินและบัญชี โดยในปัจจุบันกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ขาดความ
เชี่ยวชาญในการเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ ลด
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ และลดความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เพื ่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินและยกระดับการทำงาน รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้ตรงตามตัวชี้วัด 
จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการประเมิน 
 4.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม  การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

 -การจัดอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
 -การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญ
เกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเก่ียวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
 -การกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการ
ทุจริต เช่น มาตรการการใช้ดุลยพินิจ มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการ
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 - การจัดการความรู้ ( Knowledge management) โดยการแจ้งเวียนมาตรการต่างๆดังกล่าวข้างต้น รวมทัง้
คู่มือ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ www.nongsungtai.go.th  

http://www.nongsungtai.go.th/


 
4      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ( ผลประโยชน์ทับซ้อน)  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 
ระดับ คือ สูงมาก ( 4) สูง (3) ปารกลาง (2) ต่ำ (1) และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
(ไตรมาส 1) ได้ดังนี้ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ( ผลประโยชน์ทับซ้อน)   
 ประเด็น 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ปัจจัยสนับสนุน 

โอกาสเกิด 
การทุจริต (1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ (1-4) 

มาตรการ 
ป้องกันความเสี่ยง 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือก
ซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ
เป็นญาติหรือร้านที่
ตนเองคุยได้ง่าย 

4 4 
-ปรับเปลี่ยนร้านค้า
ในการจัดซื้อพัสดุ 
-เข้มงวดในการตรวจ
พัสดุหรือตรวจการ
จ้าง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัด
โครงการ/กิจกรรม ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 

4 4 
พิจารณาพ้ืนที่ที่
ประสบปัญหาและมี
ความจำเป็นลำดับ
แรกในการจัด
โครงการ/กิจกรรม 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือ
ญาติหรือบุคคลที่ตนเอง
ได้ประโยชน์เข้าทำงาน 

4 4 
-ประกาศรับสมัคร
และดำเนินการ
คัดเลือกอย่าง
โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
-กำหนดมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 

การนำทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์
ต่างๆในสำนักงาน เช่น
ไฟฟ้า รถยนต์ ฯลฯไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน 

4 4 
-มีการจัดทำทะเบียน
ควบคุมการใช้งาน
และการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด 

การลงเวลาในการ
ปฏิบัติราชการ  

ลงเวลาไม่ตรงตามความ
เป็นจริง 4 4 

มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบการลง
เวลา และ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาในวัน
ถัดไป 
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การลงพ้ืนที่สำรสจ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
-การใช้รถ 

การใช้ทรัพยากรเกิน
ความจำเป็นในแต่ละ
ภารกิจ 

4 4 
-การขออนุญาตใช้
ทุกครั้ง 
-รายงานการใช้ทุก
ครั้ง 
-สร้างจิตสำนึก 

การจัดประชุม สัมมนา ผู้รับผิดชอบโครงการมี
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าของ
กิจการ 

2 1 
สถานที่มีความ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ 
-วิทยามีความรู้
ความสามารถและ
น่าเชื่อถือ เหมาะกับ
โครงการนั้นๆ 

การออกใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรอง
ต่างๆ 

ผู้ขออนุญาตมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

3 3 
-กำหนดมาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ 
-การประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน 
-การจัดคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน 
-มีการเผยแพร่คู่มือ
และมาตรการ 

 
2. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
           ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง  และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ลำดับต้น ๆ ที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือ
ต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน  ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) ผลคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปี 2563 ผล
ปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนอันดับ
ได้ปรับตัวลงเป็นลำดับ ที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้เห็นได้ว่าสประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริต
อย่างเร่งด่วน  
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           โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  ปัจจุบันมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้โครงสร้าง
การจัดระเบียบบริหาราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการการะจาย อำนาจจากส่วนกลางลงสู่
ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็น  กลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น          
ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจาก  การทุจริตนำเงินงบประมาณมาพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง  แล้วประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ  
           ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ให้มี ความสอดคล้องกับ
แผน 3 ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการ  ทุจริตปละประพฤตมิชอบ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การ บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและ  แผนระดับชาติว ่าด้วยความมั ่นคงแห่งชาติ                        
แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประ พฤตมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการ จัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต สำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ 
(Integrity and Tranparency Assessment : ITA) เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯที่กำหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 
2570 หน่วยงานที่ เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนน ขึ ้นไป รวมทั้ง
ประเทศไทยต้องมี คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 
และ/หรือได้ คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  
           1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และ
ยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ ฝ่ายบริหาร บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
            2) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity 
and Tranparency Assessment : ITA)  
           3) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย  
           1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง ประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน  แห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
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           2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  ของ
ข้าราชการ  
           3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ 
และการควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสมปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  
           4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและ  ประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  
5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  
           1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง ประชาชน
ในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ  ต่อต้านการทุจริต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  
           2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
           3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่  มี
จติสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
           4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
           5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้ คะแนน 
85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – CPI) 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
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ส่วนที่ 2 
 

 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ของ องค์การบริหารสว่นตำบลหนองสูงใต ้

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.การ
สร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1 .1 การสร้าง 
จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราช 
การ การเมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมือง ฝ่าย
สภาท้องถิ่น และ 
ฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 เสริมสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าท่ี และ
การประพฤติตน
ตามประมวล
จริยธรรม 
(1) โครงการเผย      
แพร่ ประชาสมัพันธ์
ความรู้ด้าน
กฎหมายและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคลากร
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(2) มาตรการ 
“ส่งเสรมิการปฏิบัติ 
งาน ตามประมวล 
จริยธรรมของ
องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองสูง
ใต ้
1.1.2 เสริมสร้าง
จิตสำนึกและ 
ความตระหนักใน
การยึดมั่น 
ผลประโยชน์

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ส่วนรวมมากกว่า 
ประโยชน์ส่วนตน 
ที่จะไม่กระทำ การ
อัน เป็นการขัด กัน 
แห่ง ผลประโยชน์ 
หรือการ มี
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
(3)โครงการ 
ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้  
(4) โครงการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับ   
การเสริมสร้างคณุ  
ธรรมจริยธรรม
บุคลากรของ อปท. 
เพื่อเสรมิ สรา้งวัฒ 
นธรรมองค์กรสุจรติ 
(5) มาตรการ 
“เสริมสรา้งองค์ 
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการ ทุจริต” 
1.1.3 เสริมสร้าง
จิตสำนึกและ 
ค่านิยมความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และ
การต่อต้านการ       
ทุจริต 
(6)โครงการ
บุคลากรตนแบบ       
ดาน“บริการเป็น
เลิศ”  
(7) โครงการเชิดชู
เกียรติบคุลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน ด้วย
ความวิริยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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อุตสาหะ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  

  

 1.2 การสร้าง 
จิตสำนึกและ
ความ ตระหนักแก่ 
ประชาชน ทุก
ภาค ส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1เสริมสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(8) ยกยองเชิดชู
เกียรตหินวยงาน
และบุคคลที่
ประพฤติปฏบิัติ
ตนใหเปนท่ี
ประจักษ ์
(9) กิจกรรมยก
ย่องและเชิดชู
เกียรติแก่บคุคล 
หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่นผู้ทำ
คุณประโยชน์ หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองสูง
ใต ้

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 1.3 การสร้าง 
จิตสำนึกและ
ความ ตระหนักแก่
เด็กและ เยาวชน 

1.3.1 เสริมสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักในความ
ซ่ือสัตยส์ุจริต และ
การต่อต้านการ
ทุจริต 
(10)โครงการ
ประกวดคําขวญั      
ตอตา้นการทุจริต 
1.3.2 เสริมสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ และ
รับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
(11) โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
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 รวม จำนวน 11 
โครงการ 

จำนวน 
20,000 

บาท 

จำนวน 
20,000 

บาท 

จำนวน 
20,000 

บาท 

จำนวน 
20,000 

บาท 

จำนวน 
20,000 

บาท 

 

2.การ
บริหาร
ราชการ
ด้วยความ
โปร่งใส 

2 .1 การเปิด          
เผยข้อมูล
สาธารณะของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

2.1.1 การเปิดเผย
ข้อมูลการ
บริหารงานและการ
ดําเนินงาน 
(1) มาตรการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ศูนยขอมูลขาวสาร
เพื่อเผยแพรขอมูล  
ขาวสารแก
ประชาชน 
2.1.2 การเปิดเผย
ข้อมูลการ บริหาร
เงินงบประมาณ     
(2) โครงการ
เสรมิสร้างความ 
โปร่งใสในการ
บริหารงบประมาณ 
2.1.3 การเปิดเผย
ข้อมูลและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(3)มาตรการ           
เปดเผยขอมูล
สาธารณะ และ
กํากับติดตามการ
เผยแพรขอมูล
สาธารณะของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต ้

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 2.2 มาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรม
และ ความโปร่งใส 

2.2.1 การแสดง
เจตนารมณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต 
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหาร
(4)มาตรการแสดง

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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เจตนารมณในการ
นําหลักคณุธรรม
มาใชในการ
บริหารงานของ
ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้ ด้วย
การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
เพือ่ยกระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
2.2.2 การจ ัดทํา
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น
หน่วยงาน 
(5)มาตรการ NO 
Gift Policy 
(6)โครงการเสริม
สรางวัฒนธรรมการ
ให บร ิ ก า รอย า ง         
เทาเทียมกัน 
(7 )มาตรการส ง    
เสริมคุณธรรมและ
ความโปร งใสของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต้ 
(8)มาตรการการ   
สรางความโปรงใส
ในการบร ิหารงาน
บุคคล 
(9)กิจกรรม “สราง
ความโปรงใสในการ
พิจารณาเลื ่อนขั้น
เงินเดือน” 
(10)กิจกรรม 
“ควบคุมการเบิก     
จายเงินตาม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป” 
(11)โครงการ
ประเมินความพึง
พอใจของประชาชน
ที่มีตอการใหบริการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองสูง
ใต ้
(12)โครงการ
พัฒนาระบบการให
บริการประชาชน    
ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-
Service) 
2.2.3 การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
(13)มาตรการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการ
ทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความ
โปรงใส 

 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 2.3 มาตรการลด
การ ใช้ดุลยพินิจ
ในการ ปฏิบัติงาน 

2.3.1จัดทำ
ข้อตกลงระหว่าง 
บุคลากรในองค์กร
ให้ปฏิบัติ หน้าท่ี
ราชการด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรม 
ใช้ดุลพินิจด้วย
ความสุจริต ภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 
( 1 4 ) ม า ต ร ก า ร
“จัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภบาล” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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2.3.2 มีการจัดทำ
แผนภูมิ ขัน้ตอน/
คู่มือการปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาการ
ดำเนินการ 
เกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน 
รายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ ละ
ขั้นตอน เปิดเผย 
ณ ที่ทำการและใน
ระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น          
(15) มาตรการ
จัดทำคู่มือ
ประชาชนผ่านสื่อ 
อิเลคทรอนิกส์ 
(16) โครงการ
จัดทำมาตราฐาน
การ ให้บริการ
ประชาชน 
2.3.3 มีการ
กระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต 
อนุมัติปฏิบัติ
ราชการแทน หรือ
การดําเนินการอื่น
ใดของผู้มีอํานาจ
ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือใหเ้กิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อ
ชุมชนและ
ประชาชน 
(17) มาตรการ
ออกคำสั่ง
มอบหมาย ของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต ้

 
 

 
 

 รวม จำนวน 17  
โครงการ 

จำนวน 
15,000 

บาท 

จำนวน 
15,000 

บาท 

จำนวน 
15,000 

บาท 

จำนวน 
15,000 

บาท 

จำนวน 
15,000 

บาท 

 

3.การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริม
ให้  ประชาชนมี
ส่วนร่วม บริหาร
กิจการขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น 
ท้องถิ่น 

3.1.1 การมีส่วน
ร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนา การ
จัดทํางบประมาณ 
(1)สง่เสรมิการมี
สว่นร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต ้
3.1.2 การมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ 
และการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
(2)กิจกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองสูง
ใต ้

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็นและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน / รอง
ทุกขของ
ประชาชน 

3.2.1 มี
กระบวนการรับฟัง 
ความคิดเห็นของ
ประชาชนใน การ
ดำเนินการ ตาม
อำนาจ หน้าท่ีของ
องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการ
ดำเนิน กิจการที่จะ
มีผลกระทบต่อ 
ความเป็นอยู่และ
สุขอนามัย ของ    
ประชาชนในท้อง  
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ถิ่น โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน จัดทำ
เวทีประชาคม การ
จัดทำ แผนชุมชน 
และการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.2.2 มีระบบและ
ช่องทางให้ 
ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ผ่านช่องทาง ที่
หลากหลาย  
3.2.3 มีรายงาน
หรือแจ้งเป็น ลาย
ลักษณือักษรให้
ประชาชนผู้ 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้ทราบถึง การ
ได้รับเร่ือง 
ระยะเวลา และ ผล
การดำเนินการ
เกี่ยวกับเร่ือง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(3) มาตรการ
จัดการเรื่องราวรอง
ทุกข/รองเรียนของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 3.3 สงเสริมการ
ม ีส วนร วมของ
ภ าคประช าช น 
และบูรณาการ ทุก
ภาคสวนเพื ่อตอ    
ตานการทุจริต 

3.3.1 ส่งเสริมใหม้ี
เครือข่ายภาค
ประชาชน/องค์กร
ชุมชน ในการ
ป้องกันตรวจสอบ
และต่อต้าน การ
ทุจริต 
(4)กิจกรรมสงเสริม
ชุมชนเฝาระวังการ
ทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
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3.3.2 ส่งเสริมให้
เครือข่ายภาค
ประชาชนมีการ
ดําเนินการเฝ้า
ระวังการทุจริต 
(5)โครงการสราง
เครือขายภาค
ประชาชนเพื่อเฝา
ระวังการทุจรติของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต ้
3.3.3 บูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
(6)กิจกรรมบรูณา
การทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการ
ทุจริต 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 รวม จำนวน 6 
โครงการ 

จำนวน   
บาท 

จำนวน 
บาท 

จำนวน 
บาท 

จำนวน 
บาท 

จำนวน 
บาท 

 

4.การ
ยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ
การ
ดำเนินงาน
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวาง
ระบบตรวจสอบ
ภายใน การ
ควบคุมภายใน 
และการบริหาร
ความเสี่ยงการ
ทุจริต 
 

4.1.1 มีการจัดทํา
และรายงานการ
จัดทําระบบ
ตรวจสอบภายใน 
(1)โครงการจดัทํา
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป 
4.1.2 มีการจัดทํา
และรายงานการ
จัดทําระบบ
ควบคุมภายใน 
(2)กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
4.1.3 มีการจัดให้
มีกระบวนการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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(3)มาตรการ
บริหารจดัการความ
เสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต ้

 
 

  
 

  
 
 
 

 4.2 การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาทองถิ่น 

4.2.1 ส่งเสริมและ
พัฒนา ศักยภาพ
สมาชกิสภาท้องถิน่
ให ้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ได้
กำหนดไว ้
(4)โครงการสง   
เสรมิความรดูานกฎ 
ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกีย่วของ
สําหรับผบูริหาร
และสมาชิก สภา
ท้องถิ่น 
4.2.2 ส่งเสริม
สมาชกิสภา 
ท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการ 
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ 
ฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และ
วิธีท่ีกฎหมาย 
ระเบียบที ่
เกี่ยวข้องกำหนดไว้ 
โดยไม่ ฝักใฝ่ฝ่าย
ใด  
(5) กิจกรรมการ
ส่งเสริมและ พัฒนา
ศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
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 4.3 มาตรการ
จัดการเร่ืองรอง
เรียนการทุจริต 

4.3.1 มีแนว         
ปฏิบัติในการ 
ดำเนินการต่อเร่ือง
ร้องเรียนการ 
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบของ 
เจ้าหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  
(6) มาตรการ
จัดการในกรณีได้ 
ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือ ตรวจสอบพบ
การทุจริตของ 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต้ 
4.3.2 จัดให้มี
ระบบและช่อง 
ทางการรับเร่ือง
ร้องเรียนที่มี 
ประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย สำหรับผู้
ร้องเรียน             
(7) มาตรการ ใหม้ี
ระบบและ ช่อง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน เกี่ยวกับ
การทุจริต ของ
องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลหนองสูง
ใต ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 

 รวม จำนวน  7 
โครงการ 

จำนวน  
40,000 

บาท 

จำนวน  
40,000 

บาท 

จำนวน  
40,000 

บาท 

จำนวน  
40,000 

บาท 

จำนวน  
40,000 

บาท 

 

 
รวมท้ังสิ้น 

จำนวน  
41  

โครงการ 

จำนวน 
75,000 

บาท 

จำนวน 
75,000 

บาท 

จำนวน 
75,000 

บาท 

จำนวน 
75,000 

บาท 

จำนวน 
75,000 

บาท 
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 
มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต  
          1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                1.1.1 สร้างสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัต ิราชการตามอำนาจหน้าที ่ และ                    
การประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม  
 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
  ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแก บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่น เพื่อใหการบริหารงาน และปฏิบัติงาน เปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ไมเลือกปฏิบัติเกิดประโยชน
สูงสุดต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
          1) เพ่ือใหบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเกีย่วกับระเบียบกฎหมาย ที่
เกี่ยวของในการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
          2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ใหมีความพรอมในองคความรูเกี่ยวกับ 
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ  
          3) เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการ 
ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย  
4. กลุมเปาหมาย  

บุคลากร ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 42 คน  
5. วิธีดําเนินการ  

1) จัดทําโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดําเนินโครงการ/แผน ตอผูบริหาร  
2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสงเสริมความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของสําหรับ 

บุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น  
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3) เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับบุคลากร ผูบริหาร 
และสมาชิกสภาทองถิ่นผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซตสื่อสังคมออนไลนบอรดประชาสัมพันธจดหมายขาว       
เปนตน  

4) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
5) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  

7. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
          ผลผลิต  
          1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร 
ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาทองถิ่นผานชองทางที่หลากหลาย เชน เว็บไซตสื่อสังคมออนไลนบอรดประชาสัมพันธ
จดหมายข่าวอยางนอย 5 ชองทาง และไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง (เผยแพรประชาสัมพันธรายไตรมาส) 
          2) บคลากรผู้บริหารหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติหนาที่และบริหารราชการ ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล)  
          ผลลัพธ  
          องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในการ 
ปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความชอบธรรม คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย (สํารวจ โดย
ใชแบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
 
ลำดับที ่2 
1. ชื่อโครงการ มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้” 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก ที่มากับ
กระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ มอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ ต่อประเทศชาติ  
  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม คุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็น
ต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  
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  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้เห็นถึงความสำคัญในการ พัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต              
มีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทำ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้มีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น แนวทางในการ
ดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  
  3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมใน การ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ ประโยชน์ร่วมกัน  
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ในการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
6. วิธีดำเนินการ  
  จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
  6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบล 
บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
  6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ เห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทำบุญ ถวายทานแก่
พระภิกษุสงฆ์ท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  
  6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์  
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
8. งบประมาณในการดำเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและ น้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
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  10.2 พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความ สำนึกร่วม
ในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการ ให้และเสียสละ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
                  
           1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักในการยึดม่ัน ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วน
ตน ที่จะไม่กระทำ การอัน เป็นการขัด กัน แห่ง ผลประโยชน์ หรือการ มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
ลำดับที่ 3  
1. ชื่อโครงการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส ่วนตนเข้ามาเกี ่ยวข้องจนส่งผลกระทบ                     
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา  หรือไม่
เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์  ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จึงได้ดําเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน  

2) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของระบุชื่อ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

3) เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจิตสํานึก ค่านิยม  และ 
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้  หน่วยงานปลอด
จากการ ทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
5. วิธีการดําเนินการ  
  1) จัดตั้งคณะทํางาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด  
ผลประโยชน์ ทับซ้อนของตําแหน่งต่าง ๆ  
  2) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทําร่างคู่มือ/ 
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

3) จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  แนวทาง 
การดําเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม ข้อเสนอแนะ ที่
ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดทําคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์  ทับซ้อน แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้๒๓  

5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน ผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน  

6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน  และ 
สาธารณะชนให้รับทราบ  

7) รายงานผลการดําเนินการ  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณในการดําเนินโครงการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
  1) พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ร้อย  ละ 
80 ของจํานวนพนักงานฯ (สํารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้)  
  2) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน 1 ชุด  
  3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง (เช่น 
เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน เป็นต้น)  
ผลลัพธ์ 
  พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ มีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมไม่                
มี ผลประโยชน์ทับซ้อน (สํารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 
ลำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของ อปท. เพื่อเสริม สร้างวัฒนธรรม   
  องค์กรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้๒๔ การ
ดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ รับผิดชอบแล้ว ยังต้อง
มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนําไปสู่การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จขององค์กร อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จึงได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเสริมสร้าง จิตสํานึกให้ 
บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน 



 
25      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

คุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี คุณธรรม จริยธรรม อัน
จะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้าง จิตสํานึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการทํางานอันจะนําไปสู่การทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสําเร็จของ องค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้กําหนด ให้มีการจัด
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
3. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําหลักคุณธรรม จริยธรรม มา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข  

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ ปฏิบัติงานอย่าง 
ซื่อสัตย์สุจริต  
4. กลุ่มเป้าหมาย  

เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จํานวน 22 คน  
5. วิธีดําเนินการ  

1) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3) กําหนดรูปแบบ กําหนดการ และหัวข้อการอบรม  
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม เอกสาร 

ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์  
5) ดําเนินการตามรูปแบบและกําหนดการที่กําหนด  
6) รายงานผลการดําเนินการ  
7) เผยแพร่การดําเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ  
  10,000 บาท/ป ี
8. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรมจํานวน 1 ครั้ง  
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและ            

การปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล)  
 

ผลลัพธ์  
บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด วัฒนธรรมองค์กร 

สุจริตในหน่วยงาน (สํารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล)  
 



 
26      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

 
 
 
ลำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ มาตรการ“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง วัฒนธรรม
สุจริต ส่งเสริม การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก พฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต  
  ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จึงได้กําหนดดําเนินการจัดทำประกาศ ด้านการต่อต้าน                  
การทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ร่วมการต่อต้านการทุจริต สอดส่อง เฝ้า  ระวัง
ไม่ให้เกิดการกระทําการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนําไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด  
3. วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือประกาศการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน
ตลอดจนพนักงานทั่วไป  
  2) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา พนักงานทั่วไป  
เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
5. วิธีดําเนินการ  

1) จัดทําเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ  
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียม  
3) กําหนดรูปแบบ การจัดทำประกาศ  
4) รายงานผลการดําเนินการ  
5) เผยแพร่การดําเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ   
8. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  

1) มีการจัดอบรม/ประชุม จํานวน 1 ครั้ง  



 
27      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

  2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไป ปรับใช้ใน ชีวิตประจําวัน และการ
ปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล)  
ผลลัพธ์  

บุคลากรนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด วัฒนธรรมองค์กร 
สุจริตในหน่วยงาน (สํารวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 
 
             1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต 
ลำดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ บุคลากรตนแบบดาน“บริการเป็นเลิศ”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจด้านต่างๆประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่ได้รับการดาน
งบประมาณและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่างๆ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักกเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการ                  
บานเมืองที่ดีในเรื ่องตางๆ เชน เกิดประโยชนสุขแก ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐไมมีขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวย ความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางทั่วถึง ซึ่งภารกิจที่
สําคัญคือการบริการประชาชนตามภารกิจและอํานาจ  หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น หากพนักงานหรือ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจิตในการใหบริการ และใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติก็จะกอใหเกิด
ความพึงพอใจในการใหบริการของประชาชนผูรับบริการหากองคกรมีการยกยอง ชมเชย หรือใหรางวัล พนักงานหรือ
บุคลากรที่ใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ บริการดวย ความเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติก็จะเปนตนแบบใหแก
พนักงานและบุคลากรคนอื่น ๆ ในองคกร รวมทั้งเปนการ สรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน บุคลากร ผูใหบริการ  
ใหบริการประชาชนดวยจิตบริการตอไป   
  เพื่อใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวยความสะดวก 
ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในท้องถิ่นและเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติและสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงาน บุคลากร ผูใหบริการ ใหบริการ 
ประชาชนดวยจิตบริการ จึงไดจัดทําโครงการบุคลากรตนแบบ ดาน“บริการเปนเลิศ” 
3. วัตถุประสงค  
  1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านบริการยอดเยี่ยมและเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากรคนอื่นๆ ให้บริการ
ประชาชนด้วยจิตบริการเทาเทียมกันและเปนธรรม  
  2) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรในการใหบริการประชาชนดวยจิตบริการ  
  3) เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใน             
ทองถิ่น  
  4) เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ และเกิดความเชื่อมั่นในองคกร  
4. กลุมเปาหมาย  
  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จำนวน 20 คน  



 
28      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

5. วิธีดําเนินการ  
1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ  
2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ  
3) จัดทําประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรตนแบบดานบริการเปนเลิศและเผยแพรใหบุคลากรใหทราบ  

  4) เชิญชวนใหสํานัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑเพ่ือ 
เขารับการคัดเลือกใหเปนบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ  
  5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ โดยประเมินผลจากหลักเกณฑ ที่
กําหนด โดยนําผลประเมินความพึงพอใจในการใหบริการจากประชาชนมาเปนเกณฑในการตัดสินรวมดวย  
  6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ  
  7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรตนแบบ ดานบริการเปนเลิศ  
  8) เผยแพร่ประชาสมพันธ์บุคลากรต้นแบบด้านบริการเป็นเลิศให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชน
ได้รับทราบผ่านช่องทางที ่หลากหลายาธ เช่น เวบไซต์ สื ่อสังคมออนไลน์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว                         
เสียงตามสาย หอกระจายขาว เปนตน  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
ผลผลิต  
  มีพนักงานตนแบบดานบริการประชาชนยอดเยี่ยม  
ผลลัพธ  
  1) ประชาชนผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของระบุชื่อ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ)  
  2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะที่ไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
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ลำดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และซ่ือสัตย์สุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำนาจด้านต่างๆประกอบด้วยการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณ และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก
หน่วยงานต่างๆตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และ
หมวด 8 ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในเรื่องตาง ๆ เชน เกิดประโยชนสุขแกประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวย ความสะดวก
และไดรับการตอบสนองอยางทั่วถึง หากพนักงานหรือบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
มาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุดลดปัญหาการทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จึงได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากท่ีปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลพนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริตต่อไป   
3. วัตถุประสงค  
  1) เพ่ือสงเสริมใหเกิดพนักงานตนแบบดานการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต  
  2) เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและ
ซื่อสัตย์สุจริต    
4. กลุมเปาหมาย  
  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
5. วิธีดําเนินการ  
  1) แตงตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะและ 
ซื่อสัตยสุจริต  
  2) คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ  
  3) จัดทําประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก และเผยแพรใหบุคลากรใหทราบ 
  4) เชิญชวนใหสํานัก/กองในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงบุคลากรในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ เพ่ือ
เขารับการคัดเลือก  
  5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐาน ดวย
ความวิริยะอุตสาหะและ ซื่อสัตยสุจริต 
  6) ประกาศผลการคัดเลือก  
  7) มอบประกาศเกียรติคุณใหแกบุคลากรที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ  
  8) เผยแพรประชาสัมพันธบุคลากรที่ไดรับการเชิดชูเกียรติใหแกบุคลากรภายในหนวยงานและสาธารณชน 
ได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เวบไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย 
หอ กระจายข่าว เป็นต้น   
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6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
ผลผลิต  
   มีบุคลากรตนแบบดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตยสุจริต  
ผลลัพธ  
  เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
 
1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
      1.2.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ลำดับที่ 8 
1. ชื่อโครงการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล  
  สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพื่อความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการ 
มีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับ 
ทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดี
แก่คนรุ่นหลัง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเกียรติเผยแพรประชาสัมพันธและมอบรางวัล
หรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรค
สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปน แบบอยาง เพื่อปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม 
เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐาน อันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข  
3. วัตถุประสงค  
  1) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
  2) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลที่ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น  
  3) เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงานและบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
  4) เพอสร ื่ างขว  ญั กาลํ งใจั ตลอดจนปลกจุ ตสิ านํ กและกระต ึ นให ุ ทกภาคส ุ วนได  มแบบอย ี างท  ด่ี 
อีนเป ั นก ศโลบาย ุ หนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งขึ้น  
4. กลุมเปาหมาย  
  หนวยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
5. วิธีดําเนินการ  
  1) แตงตั้งคณะทํางานยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ  
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  2) คณะทางานก ํ าหนดหล ํ กเกณฑ ั ยกย  องเช  ดชิ เกู ยรต ี หนิ วยงานและบ  คคลท ุ ประพฤต ี่ ปฏิ 
บิตัตนให ิ เป นท ประจ ี่ กษั   
  3) จัดทําประกาศหลักเกณฑยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
และเผยแพรใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ  
  4) คณะทํางานฯ ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ  
  5) ประกาศผลการยกยองเช  ดชิ เกู ยรต ี หนิ วยงานและบ  คคลท ุ ประพฤต ี่ ปฏิ บิตัตนให ิ เป นท ประจ ี่ 
กษั และเผยแพร ใหแกสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ 
  6) ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเปน ที่
ประจักษ  
  7) รายงานผลการดําเนินงาน  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ระบุงบประมาณที่ใชดําเนินการ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ระบุหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
ผลผลิต  
จํานวนหนวยงานและบุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
ผลลัพธ  
  1) มีหนวยงานและบุคคลตนแบบที่ดีปรากฏตอสังคม  
  2) ประชาชนในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขวัญกําลังใจ และมีจิตสํานึกปฏิบัติตนเปนประโยชนตอ 
สังคม  มีความซื่อสัตยสุจริต 
 
ลำดับที่ 9  
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วม    
    ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
2. หลักการและเหตุผล  
  การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญในการ 
พัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลัก 
สําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย 
สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ผู้ที่ทำ
คุณประโยชน์ หรือเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้อย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต้ จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ หรือเข้า
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ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละ
และทําคุณประโยชนและควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงคเผยแพร ประชา
สัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน 
3. วัตถุประสงค  
  1) เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชนและมีสวนรวมในกิจกรรมของระบุชื่อองคกรปกครอง สวนท
องถิ่น   
  2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจประชาชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต้ ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  
  3) เพื ่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล               
หนองสูงใต้  มีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
4. กลุมเปาหมาย  
  1) ประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  2) ผูทําคุณประโยชนและมีสวนรวมในกิจกรรมของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
5. วิธีดําเนินการ  
  1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การพิจรณาในการคัดเลือก บุคลากร 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
  2) คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดีเพ่ือใหเปนแบบอยาง  
  3) จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการคัดเลือก 
และไดคะแนนสูงสุด  
  4) รายงานผลการดําเนินการ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
ผลผลิต  
   จํานวนบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  
ผลลัพธ  
  ประชาชน หน่วยงานองค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ มีค่านิยมยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่า
ของการประพฤติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม   
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          1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
                1.3.1 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 
ลำดับที่ 10 
1. ชื่อโครงการ:โครงการประกวดคําขวัญตอต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
  ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องที่ยอมรับไดหากตนเองไดรับ           
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนใหเห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรร อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้
ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นตอไป ความลมเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและสงผลเสีย               
ตอสังคมในดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย  
  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข เพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและ
สติปัญญาความรูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองสูงใต้ จึงไดจัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญตอตานการทุจริตขึ้น เพื่อกระตุนใหเด็ก และเยาวชนตื่นตัว
เห็นความสําคัญหันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เกิดขึ้นและพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญ ในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเปนการปองกันและแกไขปญหาทุจริต  
3. วัตถุประสงค  
  1) เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัป
ชันและการโกงทุกรูปแบบ  
  2) เพื่อเสริมสรางคานิยมที่ถูกตองใหกับเด็กและเยาวชน และใหเกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี                              
มีความซื่อสัตยสุจริต  
  3) เพื่อสงเสริมใหเด็ก และเยาวชนไดฝกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอยางสรางสรรคมีคุณคาในทางภาษา               
ที่สื่อถึงการตอตานการทุจริต  
  4) เพ่ือใหเด็กและเยาวชน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและสรางสรรค  
4. กลุมเปาหมาย  
  เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จํานวน  120 คน  
5. วิธีดําเนินงาน  
  1) เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
  2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด  
  3) ประชาสัมพันธใหเด็ก และเยาวชนสงคําขวัญเขาประกวด  

4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑที่ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนด  



 
34      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

  5) ทําพิธีมอบรางวัล  
  6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ  
  7) รายงานผลการดําเนินการ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไมใช้งบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
ผลผลิต  
  ไดคําขวัญตอตานการทุจริต จํานวน 15 ชุด  
ผลลัพธ  
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรูตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เกิดขึ้น 
และพรอมที่จะเปนกําลังสําคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไมนอยกวารอยละ 80 ของ          
ผูเขารวมประกวด (สํารวจโดยใชแบบประเมินผล) 
 
                1.3.2 เสริมสร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ลำดับที่ 11 
1. ชื่อโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการ 
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและ            
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 
6 ที่กําหนดใหการจัดการศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุข มีศาสนาที่ตนนับถือเปนเครื่องมือ ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
มาตรา 41 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือ ทุกระดับ ตามความ
พร้อมความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ไดตระหนักและให
ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนเปนพลังที่สําคัญในการ พัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงไดดําเนินโครงการโรงเรียน
คุณธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนดานจิตใจ ปลูกฝง คุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 
อันเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีใหมีทักษะ ในการดําเนินชีวิต “เกง ดีและมีความสุข” ซึ่งเปนการสราง           
ภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยู อยางรูเทาทันโลกนําพาชีวิตสูความสําเร็จ เพื่อเกื้อกูล                   
แกตนเองและประเทศชาติในที่สุด  
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3. วัตถุประสงค  
  1) เพื่อใหผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตนของศาสนา ที่ตน
นับถือ  
  2) เพื่อใหนักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต มีความกตัญ ูกตเวทีมีเมตตา กรุณาเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละเพ่ือ      
สวนรวม  
  3) เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดีคนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
4. กลุมเปาหมาย  
  นักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาของโรงเรียน       จํานวน  50 คน  
5. วิธีการดําเนินการ  
  1) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานในการจัดอบรมใหความรูหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตรตานทุจริต    
ในโรงเรียน  
  2) จัดประชุมคณะทํางานในการกําหนดหลักเกณฑวิธีการ แนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความพรอม 
เพ่ือใหงานบรรลุตามวัตถุประสงค  
  3) ดําเนินการขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการใหเปนไปตามระเบียบฯ การใชงบประมาณและพัสดุของ 
สถานศึกษา 
  4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณและสถานที่ในการจัดโครงการ  
  5) ดําเนินการจัดกิจกรรมคายคุณธรรม  
  6) สรุปติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  
  7) รายงานผลการดําเนินการ  
6. ระยะเวลาดําเนินงาน 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  10,000 บาท/ป ี
8. ผูรับผิดชอบ  
  ระบุหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
ผลผลิต  
  นักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา ไดรับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ รอยละ 100  
ผลลัพธ  
  1) จํานวนนักเรียนตั้งแตระดับอนุบาล - ประถมศึกษา นําความรูดานหลักธรรมมาปฏิบัติและนํามาประยุกต 
ใชในชีวิตประจําวัน ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู)  
  2) เด็ก นักเรียน ไดซึมซับความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใชดําเนินชีวิต ใหเปน 
คนดีคนเกง และมีความสุข ไมนอยกวารอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินติดตาม/แบบบันทึกความดี) 
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มิติที่ 2. การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
          2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการดําเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการ ให้ประชาชนมี โอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ ประชาชน จะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูล ข่าวสารของราชการ 
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตำบลควน สุบรรณ จึงได้มี ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดําเนินการ ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
3. วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
  2) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสําหรับประชาชน  
  3) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน  
  4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
5. วิธีดําเนินการ  
  1) จัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือดําเนินการให้มีการเผยแพร่ 
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
  2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
  3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
  4) จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอํานาจหน้าที่ขอเงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการ 
แสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ ของ
หน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ  
  5) จัดทําข้อมูลแสดงการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้เพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหาร งานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างารใช้จ่าย
งบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กําหนดแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
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  6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบ ถามหรือ 
ขอข้อมูล หรือรับฟังคําติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ เช่น  
   - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทําการ  
   - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออํานวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ 
สอบถาม / ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น  
   - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น 
การประชุม รับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น  
  7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ 
Call Center  
  8) จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
  9) จัดทํารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
9. ผลผลิ/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
  1) มีจํานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง  
  2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
ผลลัพธ์  
  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบสํารวจความพึง
พอใจ การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
 

      2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ  
ลำดับที่ 2  
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ  
2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ  
  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งใน  เรื่อง การ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไป 
ตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ  บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ 
ได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
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  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ ดําเนินการโดย
เปิดเผย และเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะ
ใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้เป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดําเนินโครงการเสริมสร้าง  ความโปร่งใสในการ 
บริหารงบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างได ้ทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม ต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
  2) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 3) เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
สูงใต้ 
5. วิธีดําเนินการ  
  1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  
  2) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้ ทราบ 
ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ  
  3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุง 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและ ตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
  4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ  
  5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 
สังเกตการณ์ ติดตามผลการดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น  
   6) ประชุมกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  
   7) รายงานผลการดําเนินการ และเผยแพร่ผลการดําเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และ สาธารณชน ให้
ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  
       7.1) ผลการดําเนินโครงการ  

     7.2) รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  
     7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกําหนด  
     7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
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   ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
  1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
  2) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จํานวน 1 ครั้ง  
ผลลัพธ์  
  จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
 
        2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 ลำดับที่ 3  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้ 
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ การที่ระบุชื่อองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ 
และเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถตรวจสอบ ข้อมูล ข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ได้ จึงได้จัดทํา
มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ มาตรการกํากับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต้เพ่ือให้มีการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบกฏข้อบังคับที่กําหนดไว้รวมทั้งจัด
ให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริม
บทบาทการ มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้ 
3. วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฏข้อบังคับที่กําหนดไว้เช่น ข้อมูล 
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ  
  2) เพ่ือกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่กําหนด  
  3) เพ่ือกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยว ข้องกับการ ปฏิบัติ
ราชการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
  4) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
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5. วิธีดําเนินการ  
  1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะ  
  2) ประชุมคณะทํางานฯ  
       2.1) กําหนดแนวทาง/มาตรการ เพื่อกํากับติดตามหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล ของ อบต.
หนองสูงใต้ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการ เผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์กับ สาธารณชนให้เป็นปัจจุบัน ทาง
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้     
             2.1.1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร อํานาจ
หน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์การ
ปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  
   2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดําเนินงาน รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินงานประจําปี 
รอบ 6 เดือน รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐาน 
การให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ E - Service  
   2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รายงาน การกํากับ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน รายงานการ กํากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
แผนการ จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการ
จัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
   21.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดําเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคล รายงานผล
การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด โอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม  
       2.2) กําหนดแนวทาง/มาตรการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ ให้บริการ 
ต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ ต่อประชาชน  
  3) ติดตามผลการดําเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการเผย แพร่ข้อมูล
สาธารณะ  
   4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกํากับติดตามการ เผยแพร่ข้อมูล สาธารณะของ ให้ผู้บริหาร
ทราบ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนกัปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
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  1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชน ให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ ขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้  
   - ข้อมูลพื้นฐาน  
   - การบริหารงาน  
   - การบริหารเงินงบประมาณ  
   – การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล  
   - การส่งเสริมความโปร่งใส  
  2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดไว้  
  3) กํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ 
ข้อบังคับที่กําหนด 
  4) กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
ผลลัพธ์  
  1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ)  
  2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
 

2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
      2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นไปตาม 

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 4  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร               
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรม               
และ ความโปร่งใส  
2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจะ เป็นกลไกที่สําคัญในการสร้างวัฒนธรรม สุจริตรวมทั้งผู้บริหาร 
มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการ บริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและ การมี ส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการดําเนินการ
จัดทํามาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้ ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
 
 
 



 
42      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

3. วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้แสดงเจตนารมณ์ในการนําหลัก คุณธรรมมาใช้ 
ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส  
  2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้สู่การรับรู้ของสาธารณชน  
  3) เพ่ือขับเคลื่อนแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
  2) ประชาชน  
5. วิธีดําเนินการ  
  1) จัดทาํมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจ  
  2) กําหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ  
  3) จัดทําประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  
  4) ผู้บริหารกําหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทําแผน ปฏิบัติการ ป้องกัน
การทุจริตฯ  
  5) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  6) จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
  7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กําหนด  
  8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  10) รายงานผลการดําเนินการ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
  1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนําหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือยกระดับ คุณธรรม 
และความโปร่งใส  



 
43      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรม และความ โปร่งใส  
3) มีแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้ พ.ศ. 2566 - 2570  

ผลลัพธ์  
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

      2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ลำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy  
2. หลักการและเหตุผล  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ได้กําหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดให้การพัฒนาค่านิยม ของ นักการเมือง 
ให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ” อีก
ทั้งแผน การปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประเด็นปฏิรูป ด้านการ
ป้องปราม ได้กําหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ 
เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการ
บริหาร งานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละ เลยไม่ดําเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิด
ทางอาญา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้เล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหาร ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสําคัญกับ การต่อต้านการทุจริต และการมีส่วนร่วม ของประชาชน 
ผู้บริหาร ได้ให้ความสําคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรใน
การป้องกันการทุจริตโดยการจัดทํามาตรการ NO Gift Policy ขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทํา อันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนําไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
  2) เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร มีวัฒนธรรมองค์กร No 
Gift Policy 4. กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. วิธีดําเนินการ  
  1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทํามาตรการ “NO Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้”  
  2) จัดทําประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดําเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy  
  3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภาย ในองค์กร
และสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
  5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gift Policy  
  6) รายงานผลการดําเนินการ  



 
44      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบ  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จํานวน 1 ฉบับ  
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ดําเนินการตาม แนวทาง 
NO Gift Policy จํานวนร้อยละ 100 (สํารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสํารวจ)  
ผลลัพธ์  
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน 
 
ลำดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
2. หลักการและเหตุผล  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้อง มีหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอน การปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และ สํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชน ในท้องถิ่นต้องให้ความสําคัญในการสร้างความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นจะ ต้องคํานึงถึงการ จัดทําบริการ สาธารณะที่ครอบคลุมตามอํานาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้าถึง
บริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึงรวมถึง การอนุมัติ อนุญาต และการใช้อํานาจอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ดําเนินการ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้อง 
ผลประโยชน์เพื่อ ตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นท่ีและผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่าง เท่า
เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติเพ่ือให้หน่วยงาน มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอํานวย
ความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจ แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือกํากับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่
ของบุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผล สัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน    
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3. วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ ให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิ บาลของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
  2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในภารกิจตามท่ีกฎหมาย กําหนดของ องค์การบริหารส่วนตำบลควน สุบรรณ 
ให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
  3) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการสามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนใน
ท้องถิ่น  
  4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความ เชื่อมั่นในองค์กร  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
5. วิธีดําเนินการ  
  1) ผู้บริหารกําหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน  
  2) แต่งตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม  
  3) ประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทาง/แผนงานในการดําเนินงาน  
  4) จัดทําแนวทาง/แผนงานการดําเนินงาน  
  5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดําเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  6) ดําเนินการตามแนวทาง/แผนการดําเนินงาน  
  7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
  8) รายงานผลการดําเนินการ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
  1) มีการกําหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน  
  2) มีแนวทาง/แผนการดําเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
ผลลัพธ์  
  1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ ให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ การให้บริการ  
  2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
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ลำดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
2. หลักการและเหตุผล  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน โดยการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่างใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน    
3. วัตถุประสงค  
  เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
4. กลุมเปาหมาย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
5. วิธีดําเนินการ  
  1) จัดตั้งคณะทํางานสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน  
  2) ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อดําเนินการ ดังนี้  
       2.1) วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)                 
       2.2) จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ดีขึ้นซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยต้องมีรายละเอียดต่างๆ 
เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับ
ติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เปนตน  
  3) เผยแพรผลการวิเคราะหและมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสบนเว็บไซตขององคกร ปก
ครองสวนทองถิ่น รวมถึงชองทางอ่ืน ๆ  

4) ประชุมชี้แจงสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส  
5) ปฏิบัติตามมาตรการ  
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ  
7) รายงานผลการดําเนินการ  
8) เผยแพรรายงานผลการดําเนินงานใหสาธารณชนทราบผานชองทางตาง ๆ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
ผลผลิต  
  มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
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ผลลัพธ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑการประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
 
ลำดับที่ 8 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ได้
กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและ
หน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น บริหารกิจการในเขตองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น และภายใตโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ
ราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น 
โดยองค์กรปกครองสวนทองถิ่นตองนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน และการ           
เปดเผยขอมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีนั้น ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์                
ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
  การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิด 
ประโยชนตอองคกร และประชาชน การพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมาตรการในการทํางาน
ที่โปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสราง
มาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการที่เปนธรรม ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป  
  ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานไดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จึงไดจัดใหมี 
มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
  1) เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  2) เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได  
  3) เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล  
  4) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพไดคนดีคนเกง 
เขามาทํางาน  
4. กลุมเปาหมาย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
5. วิธีดําเนินการ  
  1) ผูบริหารกําหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ  
  2) จัดประชุมหนวยงานชี้แจงบทบาทอํานาจและหนาที่ท่ีตองปฏิบัติ 



 
48      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

  3) จัดตั้งคณะทํางานเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  
  4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในดานการบริหารงานของผูบริหารและรวบรวมความเห็น เส
นอตอผูบริหาร  
  5) คณะทํางานพิจารณากําหนดมาตรการในการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล เชน  
   - มาตรการปองกันแนวทางการไดรับการรองขอ/สั่งการดวยวาจาของผูบังคับบัญชาใหทํางานสวนตัวที่
มิใช งานราชการ  
   - มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อน
เงินเดือน ของบุคลากร  
   - มาตรการการนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร (ITA) มาใชในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร  
   - มาตรการปองกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการ และแตงตั้งใหเปนพนักงาน  
   - มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการพัฒนาบุคลากรขององคกร ฯลฯ  
  6) ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล  
  7) ดําเนินการตามมาตรการ  
  8) รายงานผลการดําเนินการ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ใม่ใช้งบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
ผลผลิต  
  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลของหนวยงาน จํานวน 1 มาตรการ  
ผลลัพธ  
  - ขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลง 
 
ลำดับที่ 9 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
2. หลักการและเหตุผล   
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ง ของการ  บริหาร ผล
การปฏิบัติราชการ ซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู ้ปฏิบัติงานเกิดแรง กระตุ้นในการ  พัฒนาผลงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ได้ให้ความสําคัญ ในเรื่องการพิจารณา ความดีความชอบ หรือการพิจารณา เลื่อน
ขั ้นเงินเดือนเป็นเรื ่องลําดับต้น ๆ ของเรื ่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง  เรื ่องการใช้ดุลพินิจของ 



 
49      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้จึง
ได้ดําเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ ตรวจสอบได ้
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
5. วิธีดําเนินการ  
  1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่น กรองการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองสูง
ใต้โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น  กรรมการ และ 
ข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
  2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย  ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิด  ชอบงานการเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ  
  3) ประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผล การปฏิบัติราชการข้าราชการขององค์การบริหาร  ส่วน
ตำบลหนองสูงใต้เพื่อกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณา ไว้โดย  เจ้าหน้าที่ ให้
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ มาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ  
  4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กร  ปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่ คณะกรรมการ พิจารณา
เลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการเสนอมา  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
9. ผลผลิ/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
  บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 (สํารวจโดย 
แบบประเมิน)  
ผลลัพธ์  ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 
 
 



 
50      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

ลำดับที่ 10 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มี  การบริหาร
ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ  ประชาชนและ การ
ปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข เพิ่มเติมและกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทํากิจกรรม “ควบคุมการเบิก จ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจําปี” เพ่ือติดตาม ควบคุมและตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความคุ้มค่า และ
มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด ในการเบิกจ่าย เงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและดําเนินงาน                
ตามขั้นตอน ของระเบียบประกาศกระทรวง มหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็น เรื่องสําคัญ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร                  
ส่วนตำบลหนองสูงใต ้
3. วัตถุประสงค ์ 
  1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้มีส่วนร่วมในการ ติดตามความ  ก้าวหน้า         
ในการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
  2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  การเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
  3) เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
5. วิธีดําเนินการ  
  1) มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
  2) จัดประชุมบุคลากรทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้า การเบิกจ่าย  งบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือน/ประจําไตรมาส  
  3) จัดตั้งคณะทํางานเพื ่อตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง  (Cross 
Check) 4) ดําเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทํางานกําหนด  
  5) รายงานผลการดําเนินการ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ   
8. ผู้รับผิดชอบ  
   เจ้าหน้าที่การเงิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 



 
51      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

ผลผลิต  
  1) มีการจัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
  2) มีการดําเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross Check)  
ผลลัพธ์  ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80 
 
ลำดับที่ 11 
1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต ้ 
2. หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542       
ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอํานาจและหน้าที่ 
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการใน เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งหวัง  ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหาร งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากข้ึน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องนําหลักการบริหาร  จัดการที ่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ ่งจะส่งผลให้
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนภาว การณ์
ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่ประชาชน มีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบ ต่อการ ดําเนิน กิจกรรม
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทํา
โครงการ ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ ให้สามารถ  
พัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถ ปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ หลัก ธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนของระบุชื่อองค์กร ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
  3) เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ  ระบุชื่อ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้
5. วิธีดําเนินการ  
  1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอํานาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้  
   1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
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    1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
   1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
   1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  2) จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการใน รูปแบบที่ง่าย 
และสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร  
  3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน  
  4) สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง  

5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบ  ผ่าน
ช่องทาง ที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอ  กระจายข่าว
เป็นต้น  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการ  
  15,000 บาท/ปี  
8. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
  ผลผลิต  
  มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ผลลัพธ์จํานวนข้อร้องเรียน
การให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
 
ลำดับที่ 12 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  
2. หลักการและเหตุผล  
  การขับเคลื่อนองคกรโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ใหอยูในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) ได้เข้า
มามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งโดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใสและสามารถปรับตัวให้ตรง
กับความต้องการใหม่ๆ ไดตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการดวย E-Service จะสอดคลอง กับ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4.1.2 ภาครัฐมีความเชื ่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทอลมา
ประยุกต์ใช้ ระบบการบริหารจัดการข้มูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐนอกจากนั้นการพัฒนางาน
บริการภาครัฐในรูปแบบ E-Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทอล ซึ่งให้ทุกหน่วยงาน
นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอยางเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แมนยํา 
และมีประสิทธิภาพ อีกท้ังต้องเป็นระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐได้อีกด้วย 
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ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องิ ่นถือเปนหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่บริการสาธารณะ และอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนตามภารกิจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  ดังนั้น จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) เพ่ือ 
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยทําใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปรงใส  
3. วัตถุประสงค  
   1) เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการโดยขอผู้มาขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วย
ตนเองอีก    
  2) เพ่ือลดคาใชจายในการมาติดตอขอรับบริการของประชาชน  
  3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการใหบริการ และสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงาน  
4. กลุมเปาหมาย  
  ประชาชนผูรับบริการในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
5. วิธีดําเนินการ  
  1) แตงตั้งคณะทํางานในการจัดทําระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) 
  2) กําหนดภารกิจในการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  
  3) จัดทําระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) โดยประชาชนผูรับบริการ 
สามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาที่หรือภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผานทางเว็บไซตหรือเครือขาย อินเท
อรเน็ต โดยเปนชองทางที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูมาขอรับบริการ โดยผูขอรับบริการไมจําเปนตอง เดินทางมา
ติดตอดวยตนเองอีก เชน  
   - ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไมใบไม  
   - ระบบยื่นคํารองออนไลนผานทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ  
   - ระบบยื่นชําระภาษีออนไลน  
   - ระบบกรอกข้อมูลค่าลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการที่มีช่องทางการแนบไฟล์
เอกสารหลักฐานโดยผูขอรับบริการไมตองเดินทางมาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  4) เผยแพรประชาสัมพันธระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) ผานสื่อ 
อิเล็กทรอนิกสเชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สื่อออนไลนฯลฯ  
  5) จัดทําคมูือ/แนวทางการใชงานระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service)  
  6) จัดทําขอมูลสถิติการใหบริการ E-Service โดยแยกขอมูลเปนรายเดือนใหครบทุกเดือน  
  7) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  
  8) รายงานผลการดําเนินการ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณที่ดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
ผลผลิต  
  มีระบบการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Service) อยางนอย 1 ภารกิจ  
ผลลัพธ  
  1) ประชาชนผู ้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริ การของ
หน่วยงาน ไมนอยกวา รอยละ 80 (สํารวจโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจการใหบริการ)  
  2) จํานวนขอรองเรียนการใหบริการสาธารณะที่ไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติลดลง 
 
        2.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
รายละเอียดโครงการ   
ลำดับที่ 13  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐาน  การ
ป้องกัน การทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดําเนินการ  จัดทํา 
“แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 - 2570)” เพ่ือให้ ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริต ตามหลัก ธรรมาภิบาล 
และยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
  2) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้
5. วิธีดําเนินการ  
  1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  ของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2) ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ  ทุจริต, 
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต,จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
  3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กําหนด รวมถึงรายงานการทํา  แผนฯ 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก่ สํานักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ รายงานและติดตาม 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EPlanNACC) ทางเว็บไซต์ 
สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.naCC.go.th เป็นต้น  
  4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
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  6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  
  7) รายงานผลการดําเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทําแผนฯ ให้แก่ สํานักงาน 
ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ  ทุจริตขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น  
  8) เผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล 
9. ผลผลิ/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
  มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของระบุชื่อองค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  
ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
 

2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน  
      2.3.1 จัดทําข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มี

คุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 14 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ  ประเมิน 
ที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง  ข้อเท็จจริงของการ
ทุจริต ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของ  ระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปัจจัยทาง วัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่  เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหาร จัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วน
ร่วมในการต่อต้าน การทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม 
แต่เป็นสิ่งสําคัญที่ หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจน เป็นการสร้างแนวร่วม ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจาก การทุจริตและ ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  
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   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตาม หลัก 
ธรรมาภิบาล” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็น
การพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  
  2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
5. วิธีดําเนินการ  

1) จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”  
2) จัดทําประกาศและแนวทางการดําเนินการตามมาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลัก  ธรร

มาภิบาล  
3) ทุกส่วนราชการจัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี ดัชนีในการ 

ประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น  
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  
- ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอํานาจหน้าที่  
- ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว  เป็นต้น 

โดยกําหนดจัดทําเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่  
     - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อํานวยการสํานัก/กอง  
     - ผู้อํานวยการสํานัก/กอง กับ ผู้อํานวยการกลุ่ม/ หัวหน้าส่วนงาน  
     - ผู้อํานวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา  
4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและ อนุมัต ิ 
5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง  
7) รายงานผลการดําเนินการ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ทุกสํานัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  

 มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง  
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ผลลัพธ์  
 จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 

 
       2.3.2 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอน/ คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับ  การ
บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการ และในระบบเครือข่าย  สารสนเทศ
ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 15  
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
2. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก กําหนดให้การประกอบกิ จการของ 
ประชาชน ต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต ดําเนินการ
ต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไม่ได้กําหนด ระยะเวลา เอกสารและ 
หลักฐานที่จําเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทําให้เกิดความ คลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้าง 
ภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีด ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวที 
การค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐาน ที่
ใช้ประกอบคําขอ สถานที่ให้บริการ ค่าธรรมเนียม อีกท้ังเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการ
ให้บริการของภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน 
ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที ่ช ัดเจน  จึงจําเป ็นต ้องจ ัดทําค ู ่ม ือส ําหร ับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ                           
ตามพระราชบัญญัติ อํานวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กําหนดให้การกระทํา
ใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาต จะต้องจัดทํา “คู่มือสําหรับประชาชน” เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มา
รับบริการโดยตรง หรือ หน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือให้มีคู่มือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ 
พ.ศ. 2558 กําหนด  
  2) เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน  เกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ สถานที่ ให้บริการ  
  3) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน  
  4) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่น  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
5. วิธีดําเนินการ  
  1) แต่งตั้งคณะทํางานในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  
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  2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน  
  3) จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่น  คําขอ 
ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น  
  4) ปิดประกาศคู่มือสําหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
  มีคู่มือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 
2558 กําหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ผลลัพธ์  
  1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สํารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการ ให้บริการ)  
  2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
ลำดับที่ 16 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้  
บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรร มาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติ  ธรรม และความ 
เสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงการจัดทําบริการสาธารณะที่ ครอบคลุมตามอํานาจหน้าที่ และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้นๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติอนุญาต และการใช้อํานาจอื่นๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
และไม่มีการ เรียกร้อง ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่ และผู้ที่มาประกอบ
กิจการในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดย ไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ ทางศาสนา การศึกษา และ
อื่น ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วน ราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่จะได้รับการบริการจากรัฐ
และการปฏิบัติภารกิจ ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถ ตรวจสอบได้  
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  ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ 
จึงได้จัดทําโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน เป็นไปตาม 
มาตรฐานที่กําหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
  2) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ  
  3) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
5. วิธีดําเนินการ  
  1) จัดตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน  
  2) จัดให้มีการประชุมคณะทํางานจัดทํามาตรฐานการให้บริการประชาชน  
  3) จัดทําประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้  ให้บริการและ 
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
  4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด เช่น  
   - ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
   - ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
  5) เผยแพร่มาตรฐานการ ให้บริการประชาชน ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 
เช่น  
   - จัดทําป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ  
ให้บริการ ในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 
   - จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการประชาชน  
   - จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
  6) มีการ ติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่กําหนด โดยการประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ  
  7) รายงานผลการดําเนินการ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ   
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
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  1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน  
  2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน  ให้บริการ 
ในทุกกระบวนการ ณ ที่ทําการและในเว็บไซต์หน่วยงาน  
ผลลัพธ์  
  1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
  2) จํานวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง 

    2.3.3 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทน หรือ
การดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและ
ประชาชน 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 17  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. หลกัการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี  อํานาจ 
หน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของเองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หน้าที่
ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายใน  การให้บริการสาธารณะ แก่
ประชาชน ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบ ปัญหาด้านการอํานวยความสะดวก ใน
การติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร  ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย 
อํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน  ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค 
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง ของ
การกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ เสื่อม
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย 
ให้มี อํานาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ น บริหารกิจการในเขตองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้  เกิดความ
คล่องตัวใน การปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานของ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนําหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือ ธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงาน ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ  ต้องการ          
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมี มาตรการออกคําสั่ง 
มอบหมายของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์ 
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  1) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง  ความ
ต้องการ ของประชาชน 2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
  3) เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
  4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ใน
ตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
5. วิธีดําเนินการ  
  1) จัดทําคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  สั่งการ 
เช่น คําสั่งมอบหมายงานของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ นายกเทศมนตรี 
มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วน
ราชการ ปลัดเทศบาลมอบหมายให้รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลมอบหมายให้หัวหน้าส่วน ราชการ เป็นต้น  
  2) จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ ถือปฏิบัติ  
  3) จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
  มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
ผลลัพธ์  
  1) ประชาชนผู้รับบริการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ ให้บริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
  2) จํานวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จํานวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  3.1 การส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วม บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ลำดับที่ 1  
1. ชื่อโครงการ:ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได  
และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต้จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อ
สัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล  
  เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ให
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผน 
พัฒนาทองถิ่น การจัดทํางบประมาณของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น และรวมดําเนินการโครงการ รวมทั้ง 
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น สงผลใหเกิดการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด แก
ประชาชนตอไป 
3. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน  
  2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการจัดทําแผน/โครงการตางๆ ของตน  
  3) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ใหมีความถูกตอง โปรงใส  
  4) เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นของตน  
4. กลุมเปาหมาย 
   ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
5. วิธีดําเนินการ  
  1) จัดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ ดังนี้  
   1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมในการเปนคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยสงเสริม/เปดโอกาสใหประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิเหมาะสม หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดเขา               
รวมเปน คณะกรรมการ/คณะทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจํานวนสัดสวนที่มีผลตอการตัดสินใจในการ
บริหาร โครงการ/กิจกรรมตาง โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้  
    - การมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ  
    - การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
    - การมีสวนรวมดําเนินการตามโครงการ  
   1.2) จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น  
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   1.3) เผยแพร ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นใหประชาชนในแต่ละชุมชนเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1.4) หนวยงานที่เกี่ยวของปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดรับกับความตองการของประชาชน  
1.5) เสนอแผนพัฒนาทองถิ่น ตามข้ันตอนตอไป  

   1.6) เผยแพรแผนพัฒนาทองถิ่น ตอสาธารณชน  
   1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสาธารณชน ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป  
  2) จัดให้มีการปรับปรุงประกาศสภาองค์ท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัน 
เวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น   
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
ผลผลิต  
  1) มีการจัดเวทีใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และมีชองทาง 
ใหประชาชนสามารถติดตามการจัดทําแผน/โครงการตาง ๆ  
  2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
ทองถิ่น  
ผลลัพธ  
  เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
       3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงาน 
ลำดับที่ 2  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจน          
เปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ ในการ
ปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมพัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตาง ๆ ตอไป เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้อค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติราชการ ลดขนตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
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ประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงดําเนินการจัดกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
3. วัตถุประสงค  
  1) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
  2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้  
  3) เพ่ือเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
4. กลมุเปาหมาย  
  ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
5. วิธีดําเนินการ  
  1) ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล  
  2) จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
  3) จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
  4) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
    (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
    (2) ผูแทนสมาชิกสภา 2 คน  
    (3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน  
    (4) ปลัด (อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ  
    (5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ  
    (6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เปนผู้ชวยเลขานุการ ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการ ดังนี้  
      (1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
      (2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ป ละ 2 ครั้ง             
เปนอยางนอย แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ทราบเพ่ือนำผลที่ได้จาการประเมิน มา
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
      (3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป  
      (4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้มอบหมาย 
  5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  6) ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตอผู้บริหารทองถิ่น เพื่อใหผู้บริหาร    
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  
  8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ  
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  9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
เว็บไซตองคกรปกครองสวนทองถิ่น สื่อออนไลน เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ  
  10) รายงานผลการดําเนินการ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
   สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
  ผลผลิต  
  1) มีการแตงตั้งภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  2) ประชาชนไดมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรวมปรับปรุงแกไขโครงการตาง ๆ 
ในแผนพัฒนาทองถิ่น  
  ผลลัพธ  
  ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็นและตอบสนองเรื่องร้องเรียน / รองทุกขของประชาชน 
  3.2.1 มีกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนใน การดำเนินการ ตามอำนาจ หน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนิน กิจการที่จะมีผลกระทบต่อ ความเป็นอยู่และสุขอนามัย ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดทำเวทีประชาคม การจัดทำ แผนชุมชน และการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทาง               
ที่หลากหลาย   

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็น ลายลักษณือักษรให้ประชาชนผู้ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง      
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และ ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 
ลำดับที่ 3  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เห็นความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนอง  เรื ่องราว       
ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน บริการสาธารณะ
และ การบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส  จึงได้จัดทํามาตรการ
จัดการ เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความ  เดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนา
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ปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการ
ดําเนินการเรื่อง ร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความ รวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และ ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1) เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้  
สามารถ ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม  
  2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตาม  ผล 
และ การแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้เสีย ในพ้ืนที่ตำบลหนองสูงใต้ 
5. วิธีดําเนินการ  
  1) จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
  2) ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น 
เพื่อกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข  ปัญหาความ 
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก  
  3) คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
   3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป  
    - กําหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น 
    - กํากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และ ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  
    - กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
    - กําหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่อง ทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ  
    - กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่าง
เหมาะสม ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
    - กําหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือ
ความ ก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู ้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู ้ร้องเรียน  
สามารถ ติดตามผลได้ด้วยตนเอง  
    3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
    - จัดทําคู่มือหรือแนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทํา
การ ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื ่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา  
ดําเนินการ เป็นต้น  
    - กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
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    - กําหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง 
ข้อมูล ของผู้แจ้งเบาะแส  
    - จัดทําข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
     - จัดทําข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแล้ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ ฯลฯ 
  4) จัดทําคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่อง ร้องเรียน 
การทุจริตแนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื ่อองค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่น ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
  6) จัดทําฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกําหนดกําหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ไข  ไม่ให้ 
เกิดปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก  
  7) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ เผยแพร่ ให้
สาธารณชนทราบ  
  8) คณะทํางานฯ กํากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการตามมาตรการ  
  9) ประเมินความพึง พอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ  
  10) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้  ผู้บริหาร
รับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
  1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
  3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ  กระบวนการ
ขั้นตอน เรื่องร้องเรียน  
  4) มีการแจ้งผลการดําเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมี  ช่องทางใน
การ ติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  



 
68      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

  5) มีการกํากับติดตามการจัดการเรื ่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้
สามารถ ตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตาม  มาตรการที่
กําหนดไว้  
ผลลัพธ์  
  ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดําเนินการเรื ่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ไม่ตำ่กว่า ร้อยละ 80    
  3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
               3.3.1 ส่งเสรมิให้มีเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้าน           
                          การทุจริต 
ลำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงกา : กิจกรรมสงเสริมชุมชนเฝาระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
    คานิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบัน เปนปญหาและอุปสรรคสําคัญในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตเนื่องจากโครงสร้างทางสังคมระบบอุปถัมภ์การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม             
การยกยองเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนพรรคพวกของนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพล รวมถึง ความ
เสื่อมของจิตสํานึกและคานิยมของประชาชนสวนหนึ่งที่ลดนอยถอยลง และยังมองเห็นวาการทุจริตเปนเรื่องปกติ ทั่วไป
ที่ไดรับผลตอบแทนคุมคาหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไมอยากเขาไปยุงเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปญหา บางส
วนก็มักเกิดจากการใชอํานาจของเจาหนาที่ของรัฐที่มุงแสวงหาผลประโยชนปญหาการทุจริตเปนปญหาที่สงผล กระ
ทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก ไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมี 
ประสทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง 
และตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริต จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาค
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อใหมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต  
3. วัตถุประสงค  
  1) เพ่ือสงเสริมองคความรูในการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน  
  2) สงเสริมการสรางชุมชนเฝาระวังการทุจริต  
4. กลุมเปาหมาย  
   ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
5. วิธีดําเนินการ  
  1) จดัทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ทั าสํ อประชาส ื่ มพั นธั และเผยแพรองค  ความร  เกู 
ยวก ี่ บการต ั อต านการท  จรุ ติ ผานช  องทางส  อประชาส ื่ มพั นธั  ของหนวยงาน ไดแก บอรดประชาสัมพันธณ 
ชุมชนตาง ๆ บอรดประชาสัมพันธณ ที่ทําการ เว็บไซตของหนวยงาน  
  2) จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตตามเวทีชาวบานในโอกาสตาง ๆ หรือกิจกรรมตาง ๆ ของ 
หนวยงาน  
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3) สงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหนวยงานของรัฐ  
4) สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝาระวังการทุจริต  
5) เชิญผูแทนของชุมชนเฝาระวังการทุจริต เปนรวมสังเกตการณในขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการบริหาร งบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานบุคคลของระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ ระบุงบประมาณที่ใชดําเนินการ  
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  ระบุชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
  ผลผลิต  
  1) มีการเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตใหภาคประชาชน ผานชองทางสื่อประชาสัมพันธ 
ของหนวยงาน อยางนอย 3 ชองทาง  
  2) มีชุมชนเฝาระวังการทุจริตเกิดข้ึน  
  ผลลัพธ  
  การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลงไมตํ่ากวารอยละ 10 
 
   3.3.2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ลำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ: โครงการสรางเครือขายภาคประชาชนเพื่อเฝาระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
2. หลักการและเหตุผล  
  สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  ปัญหาการ
ทุจริต จึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ  กระบวนการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก  ภาคส่วนในการที่จะป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาค ประชาชน  
  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้ 
จัดทํากิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต ให้กับ
ภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการ  ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน  
  2) เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้ 
5. วิธีดําเนินการ  
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  1) ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิก  เครือข่าย 
ภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ  
  2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต  
  3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี ้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการ  
ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี ่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์  หรือ 
ช่องทางอ่ืน ๆ  
  5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
เอกชน ภาคประชาสังคม)  
  6) ติดตามประเมินผลการดําเนินการ  
  7) รายงานผลการดําเนินการ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
  ผลผลิต  
  มีประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของระบุชื ่อองค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น 
จํานวน ระบุจํานวนประชาชนที่เป็นเครือข่าย  
  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
 
   3.3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ลำดับที่ 6  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ กระบวนการ 
แกไขปญหาดังกลาวใหสัมฤทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการที่จะ                  
ปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางจริงจังและตอเนื่อง สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริต การจะแกไขปญหาการทุจริตไดบรรลุผลตองเกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนใหมีสวนรวมใน
การปองกัน การทุจริตรวมรับผิดชอบตอปญหาการทุจริต ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดจัดทํากิจกรรมบูรณา
การ ทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริตเพ่ือรวมสรางกลไกใหทุกภาคสวนไดรวมกันสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยม 
ในการตอตานการทุจริต จนเกิดเครือขายและความรวมมือในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็งตอไป  
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3. วัตถุประสงค  
  1) เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทกุภาคส่วนได้รว่มกันส่งเสริมและสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจรติ  
  2) เพ่ือพัฒนาเครือขายและสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตอยางเขมแข็ง  
4. กลุมเปาหมาย  
  ภาครฐัภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
5. วิธีดําเนินงาน  
  1) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 
สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  2) กําหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจริต รวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างค่านิยมในการต่อต้าน
ทุจริตใหบุคลากรในหนวยงานของตน และประชาชน  
  4) หนวยงานบูรณาการตอตานการทุจริต สงเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง 
แผนงานกิจกรรมในการบูรณาการเพื่อตอตานการทุจริต  
  5) สรุปรายงานผลตอผู้บริหาร และเผยแพรรายงานผลตอสาธารณชน  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ระบุงบประมาณที่ใชดําเนินการ 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ  
  ผลผลิต  
  เกิดเครือขายและความรวมมือกับทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต อยางนอย 1 เครือขาย  
  ผลลัพธ  
  มีการบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อสงเสริม สนับสนุน และสรางคานิยมในการตอตานทุจริต 
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มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
   4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 
 ลำดับที่ 1  
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 
2. หลักการและเหตุผล    
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ  ดำเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ สำคัญที่แทรกอยู่ในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ กฎหมายที่กำหนดโดยผู้บริหาร
สามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื ่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ        
ที ่เกี ่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป                       
ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุม ภายใน พ.ศ. 
2544  
   3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด  
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
  3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ทุกส่วนราชการ พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้ 
5. พื้นที่ดำเนินการ  
  ส่วนราชการทุกส่วนราชการ   
6. วิธีการดำเนินการ  
  6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ               
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ ระบบการควบคุม
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ภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ การปฏิบัติงานของหน่วย
รับตรวจ  
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง การ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ ใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ กำหนด 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  
7. ระยะเวลาการดำเนินการ  
  (ปีงบประมาณ 2566 – 2570)  
8. งบประมาณดำเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มากขึ้น  
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง   
10.3 การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง 

 
    4.1.2 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
ลำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล   
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ  เป็นใน
ภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ  เสี ่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ ในอดีต
ที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่ กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ 
ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะ
เน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ 
ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึง
ผลการดำเนินงานในภาพรวม ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงาน
ทุกด้านและสามารถ สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหล
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ทำให้เกิด ความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนด
หน้าที่ และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล  
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ  ประเมินและ
การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ  ควบคุมภายในดังกล่าว
ทันสมัยอยู่เสมอ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนด ระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ กำหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย ด้านการเงิน
หรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน  
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ ผู้บริหารใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย   
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใตเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ์ 
5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินว่า
ด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
  5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ ตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองสูงใต้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล    
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
ทราบ  
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ 2566 – 2570)  
7. หน่วยงานรับผิดชอบ  
  ทุกกอง/สำนัก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
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8. งบประมาณดำเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ  
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 5. เป็น
เครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกำหนดเวลา  
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข  
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
  10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 
 
    4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ลำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 
2. หลักการและเหตุผล  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที ่ (21) การต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ กําหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดตัวชี้วัดไว้ ว่า ในปี 
พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 
ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นําผลการประเมิน ITA ไปกําหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย ไว้ว่าหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้ คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยใน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 2570) ได้กําหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ํากว่า 57 คะแนน และ
หน่วยงาน ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กําหนดแผน
ป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย กําหนดให้การปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน ภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่ง ในการพัฒนาเพื่อนําไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ”  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็น  หน่วยงาน 
ของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่  มุ่งเน้นการกระจาย 
อํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
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หลัก ในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสําคัญ
ในการ พัฒนาท้องถิ่นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและ ปราบปราม           
การทุจริต ในระดับท้องถิ่นเอง จึงกําหนดดําเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสูงใต ้เพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1) เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2) เพ่ือป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้ 
5. วิธีดําเนินการ  
  1) จัดทํามาตรการและขออนุมัติดําเนินการต่อผู้มีอํานาจ  
  2) จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  3) คณะทํางานดําเนินการประเมินความเสี่ยงการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดําเนินโครงการที่อาจ 
ก่อให้เกิดการทุจริต  
  4) คณะทํางานดําเนินการจัดทํานวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการ 
ดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
  5) ดําเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ ความเสี่ยง 
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่องทางอ่ืน ๆ  
  6) มีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจมาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต  อย่างเคร่งครัด  
 7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
  8) รายงานผลการดําเนินการ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนัก/กอง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
  ผลผลิต  
  1) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินโครงการที่อาจ ก่อให้เกิด 
การทุจริต จํานวน 1 ชุด  
  2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินการที่อาจ  ก่อให้เกิด 
การทุจริต อย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง  
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  3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ  เสี่ยง 
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น)  
  ผลลัพธ์ 
  เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ลดลง 
 
  4.2 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
    4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดไว้ 
ลำดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมความรูดานกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวของสําหรับผูบริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล  
   ที่มาของโครงการ การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
เงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และ
ยึด เป็นแนวทางการปฏิบัติ หน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาด ความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ต่าง 
ๆ ที่มักมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ ความเข้าใจ หรือการตีความข้อ
กฎหมาย ระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  และผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และทําให้การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องล่าช้า  
  ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เพิ่มพูนความรู้ ความ เข้าใจ 
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ  ประโยชน์ส่วนรวม และ
แนวทาง การปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง
กฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทํา
โครงการ ส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง สําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1) เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ 
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง  
  2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความพร้อม  ใน องค์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้



 
78      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

5. วิธีดําเนินการ  
  1) จัดทําโครงการ/แผนงาน  
  2) กําหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสําหรับ ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
  3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทํากําหนดการ ประสานวิทยากร จัดทําเอกสารประกอบการอบรม จัดเตรียม 
สถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  
  4) อบรมให้ความรู้ตามกําหนดการ  
  5) ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
  6) รายงานผลการดําเนินการ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  30,000 บาท/ป ี
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  งานบุคลากร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
9. ผลผลิ/ผลลัพธ์  
  ผลผลิต  
  1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น อย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี  
  2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เข้ารับการ อบรม   
  ผลลัพธ์  
  ผู้บริหาร และสมาชิกสภาระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 
 
    4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภา ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีที่กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยไม่ ฝักใฝ่ฝ่ายใด  
 
ลำดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ  หน้าที่ ใน
ภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ  ตรวจสอบของสภา 
การตั ้งกะทู ้ และระเบียบกฎหมายที่เกี ่ยวข้องการส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน การตรวจสอบการ



 
79      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสําคัญ ที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ  ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการ  ดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของ
ตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลาง ก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบรรยากาศการทํางานแบบ มีส่วนร่วมและมี ประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถ
นําไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และลดการทุจริต  
  จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการ 
ปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี  ประสิทธิผล เกิด
กลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ พัฒนาองค์กร  
3. วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ ฝ่าย
บริหาร  
  2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้ 
5. วิธีการดําเนินงาน  
  1) จัดทําคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม  
  2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน ข้อบังคับ 
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
  3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการ ต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6. ระยะเวลาดําเนินงาน  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  10,000 บาท/ปี  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  งานบุคลากร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
9. ผลผลิ/ผลลัพธ์  
  ผลผลิต  
  1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน ข้อบังคับ 
การประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
  2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอํานาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ ถูกต้อง 
ตามระเบียบ กฎหมาย  
 



 
80      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 

 

  ผลลัพธ์  
  สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
 
 4.3 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
                4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการ ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
ลำดับที่ 6 
1. ชื ่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตของ  องค์การบริหาร              
ส่วนตำบลหนองสูงใต้  
2. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง  และ 
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับต้นๆ 
เป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก  สังคมว่าเป็นองค์กร             
ที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล 
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ 
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้                
ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  ประชาชน
สามารถเสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดําเนินการจัดทํา  มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม  
  2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ หน่วยงาน  
  3) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้ 
5. วิธีดําเนินการ  
  1) กําหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกําหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตาม อํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ  
  2) กําหนดกระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียน 
  3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการข้ันตอนในการดําเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ โดยทั่วกัน    
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   4) กําหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของ
เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  5) กําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทําผิดการทุจริต  
  6) กําหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ 
ความก้าวหน้า เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
  7) กําหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทําผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
  8) จัดทําคู่มือ/แนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ 
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป และเผยแพร่ 
ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  
   (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน  
   (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  
   (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ  
   (4) ระยะเวลาในการดําเนินการ และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการร้องเรียน 
ให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
  9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ 
ดําเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย โปร่งใส
และเป็นธรรม  
  10) จัดทําข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
  11) รายงานผลการดําเนินการ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
  ผลผลิต  
  มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  ผลลัพธ์  
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจากจํานวน 
ข้อร้องเรียนจากประชาชนจํานวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
        4.3.2 จัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มี ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
สำหรับผู้ร้องเรียน 
ลำดับที่ 7              
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ให้มีระบบและ ช่องทางการรับเรื ่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหาร          
ส่วนตำบลหนองสูงใต ้
2. หลักการและเหตุผล  
  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ สลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับ ต้น ๆ ที่ขัดขวางการ
พัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนใน สังคมไทย ไม่ว่าจะ เป็นภาค
การเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่ เอ้ือต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล สะเทือนต่อ
กระแสการกระจายอํานาจ และความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ ของ
ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ ภาค
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ประชาชนสามารถ
เสนอเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้ ดําเนินการจัดทํามาตรการจัดให้
มีระบบ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของระบุชื่อองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สําหรับบุคลากร และ
ประชาชน  
  2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส    
เป็นธรรม  
4. กลุ่มเป้าหมาย  
  ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้ 
5. วิธีดําเนินการ  
  1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้า เว็บไซต์ 
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูล ของผู้แจ้ง
เบาะแส และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) และจัดให้มี
ช่องทาง การติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดําเนินการหรือ ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน
ให้ ผู้ร้องเรียนทราบ  
  2) ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน กล่าวหา
บุคลากร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  3) ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ โดยทั่ว
กัน  
  4) ดําเนินการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ ของ
หน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  5) รายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  
6. ระยะเวลาดําเนินการ  
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  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
7. งบประมาณดําเนินการ  
  ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต ้ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์  
  ผลผลิต  
  มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สําหรับผู้ร้องเรียน  
  ผลลัพธ์  
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจากจํานวน 
ข้อร้องเรียนจากประชาชนจํานวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


