แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256๒ - 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ส่วนที่ ๑

*******************************
หลักการและเหตุผล
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า การพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย
ได้ทวีความรุน แรงขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง ทาให้ เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง
ประกอบกับ คณะรักษาความสงบแห่ งชาติห รือ คสช. ได้มีคาสั่ งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุ กส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ การแก้ปัญหาการทุจริต
จึงเป็นสิ่งสาคัญ โดย พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณ ธรรมจริยธรรม เป็นสั งคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ”
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญ ยิ่งในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ช าติ
และต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนทางาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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ราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไป และหากว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนทางานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมากกว่า
คนทางานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจานง
ทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม สานักงาน ป.ป.ช.
จึงให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จั ดทาแผนปฏิบัติการป้ องกัน การทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยดาเนินการ
ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น บริห ารงานด้ว ยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริห ารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นด้ านการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต บั งเกิ ด ผล
เป็ น รูป ธรรมในทางปฏิบั ติ เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ จึงได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒ นธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256๒ – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ เพื่อกาหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริต”

พันธกิจ
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบ่อ ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒ นาระบบการตรวจสอบ ถ่ว งดุลการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
๑. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๒. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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๓. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๕. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองบ่ อ ที่ มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง

เป้าหมาย
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ คณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบ่อ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมี จิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัย ในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม
การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
2. เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบ่อ มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจอย่างเหมาะสม
5. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ คณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบ่อ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนามาซึ่งการสร้างค่านิยม
และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน
2. องค์การบริ ห ารส่วนตาบลหนองบ่อ สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทา ร่ว มตัดสิ นใจรวมถึงร่ว มตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสานึกรักท้องถิ่น อันจะนามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต
4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต
5. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาส
ในการกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ จัดทาแผนป้องกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติแล้ว
จะส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

3

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256๒ - 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

4

ส่วนที่ ๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.256๒ - 2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

หมาย
เหตุ

1.การสร้างสังคม 1.1 การสร้างจิตสานึกและ
ที่ ไม่ ท น ต่ อ ก าร ความตระหนักแก่บุคลากร
ทุจริต
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริ ห าร ข้ า ราชการฝ่ า ย
การเมื อ งฝ่ า ยสภาท้ อ งถิ่ น
และฝ่ายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑.๑ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้ า ที่ ให้ บั งเกิ ดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น
- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
๑.๑.๒ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความ
ตระหนั กในการป ระพ ฤติ ต าม
ประมวลจริยธรรม
- มาตรการส่ งเสริม การปฏิ บั ติ งาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
๑.๑.๓ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความ
ตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็น
การขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ห รื อ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- มาตรการจั ด ท าคู่ มื อ การป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นขององค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
1.2 สร้ า งจิ ต ส านึ ก และ -โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิม
20,000 20,000 20,000
ความตระหนักแก่ ประชาชน พระเกียรติ
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.3 การสร้างจิตสานึกและ ๑.๓.๑ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
- หลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๓.๒ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
- การประกวดค าขวั ญ ต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต
๑.๓.๓ สร้ า งจิ ต ส านึ ก และความ
ตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
- โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

-

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

-

-
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ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒ . ก า ร บ ริ ห า ร 2.1 แสดงเจตจ านงทาง - กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้าน
ราชการเพื่อป้องกัน การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
การทุจริต
2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

การทุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
๒.๒.๑ สร้ างความโปร่งใสในการ
บริ ห ารงานบุ ค คลให้ เป็ น ไปตาม
หลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง
/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
- มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของ
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
หนองบ่อ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่ อ และหั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการ
๒.๒.๒ สร้ างความโปร่ งใสในการ
บริห ารการเงิน งบประมาณ การ
จั ด หาพั ส ดุ การใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการ โดย
ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ น ไปตาม
กฎหมาย ระเบี ย บ กฎเกณ ฑ์ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- โครงการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
๒.๒.๓ สร้ างความโปร่งใสในการ
ให้บริการสาธารณะ
- มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล
- กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2.3 มาตรการการใช้ ดุ ล ย ๒.๓.๑ มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอน
พิ นิ จ และใช้ อ านาจหน้ า ที่ และระยะเวลาการด าเนิ น การ
ตามหลักการบริหารกิจการ เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารประชาชน
บ้านเมืองที่ดี
รายละเอี ย ดที่ เกี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะ
ขั้นตอน เปิ ดเผย ณ ที่ทาการและ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กิ จก รรม ก ารล ด ขั้ น ต อ น การ
ปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ
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ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๒.๓.๒ มี ก ารกระจายอ านาจการ
ตั ดสิ น ใจเกี่ ย วกั บ การสั่ ง อนุ ญ าต
อนุ มั ติ ปฏิ บั ติ ร าชการแทน หรื อ
การดาเนินการอื่นใดของผู้มีอานาจ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- มาตรการมอบอ านาจ อนุ มั ติ
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ

2 .ก า ร บ ริ ห า ร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต

๒.๔ การเชิ ด ชู เกี ย รติ แ ก่
หน่ ว ยงาน/บุ ค คลในการ
ดาเนินกิจการ การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๒ .๕ ม า ต ร ก า ร จั ด ก า ร
ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
ห รื อ ตรวจ ส อ บ พ บ ก าร
ทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
๒.๕.๑ ข้ อตกลงหรือวิธีก ารอื่น ใด
ระหว่ า งบุ คลากรใน องค์ ก รให้
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริย ธรรม

และการบริ ห ารราชการกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี
- มาตรการ“จั ด ท าข้ อ ตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”
- มาตรการ“แต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
๒.๕.๒ มี ก ารให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
หน่ วยงานราชการจังหวัด อ าเภอ
ที่ ได้ ดาเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่
เพื่ อ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแ ล
ปฏิบัติ ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- ม าตรการให้ ความ ร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ
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ภารกิจตามมิติ

2 .ก า ร บ ริ ห า ร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

หมาย
เหตุ

๒.๕.๓ ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่
รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การให้ เป็ น ไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุ ค ลากรในองค์กรปกครอง

ส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ ป ฏิ บั ติราชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
- มาตรการ“ดาเนินการเกี่ยวกับเรือ่ ง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่ า วหาเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
ว่ า ทุ จ ริ ต และปฏิ บั ติ ร าชการตาม
อานาจหน้าที่โดยมิชอบ”

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

3 .ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและการมี
ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชน

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๓ .๑ .๑ การจั ด ให้ มี ศู น ย์ ข้ อมู ล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ
- ปรั บ ปรุ งศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
- จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านการ
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร ณ ศู น ย์
ข้ อ มู ล ข่ า วสารขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลหนองบ่อ
- มาตรการ“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สาคัญและหลากหลาย”
๓.๑.๒ มีก ารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
การบริ ห ารงบประมาณ การเงิ น
การจั ดหาพั ส ดุ การค านวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่
กฎหมาย ระเบี ย บ กฎข้ อ บั ง คั บ
ที่ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเผยแพร่ ให้ ป ระชาชน
และตรวจสอบได้
- กิ จ กรรม “การเผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารด้ านการเงิน การคลัง พัส ดุ
และทรั พ ย์ สิ น ขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลหนองบ่อ และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่
ข้อ มู ลข่ าวสารเกี่ ย วกั บ การปฏิบั ติ
ราชการที่ เป็ น ประโยชน์ กั บ การ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
- กิจกรรมจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
- มาตรการ“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ”

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
256๓
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
256๔
งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

3 .ก า ร ส่ งเส ริ ม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

3.2 การรับ ฟังความคิด เห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
ประชาชน

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน
มี ส่ ว นร่ ว มบริ ห ารกิ จ การ
ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

4๐,๐๐๐

4๐,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓.๒.๑ กระบวนการรั บ ฟั ง ความ
คิ ด เห็ น ของป ระชาชน ในการ
ดาเนิ น กิ จ การ ตามอ านาจหน้ า ที่
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะการดาเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่ อ ความเป็ น อยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
4๐,๐๐๐
- โครงการ อบต.เคลื่อนที่
๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้โดยสะดวก
- การด าเนิ น งานศู น ย์ รั บ เรื่ อ งราว
ร้ อ งทุ ก ข์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลหนองบ่อ
๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งลายเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่องระยะเวลาและผลกการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์
- กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อ เท็ จ จริ งให้ ผู้ ร้อ งเรีย น/ร้ อ งทุ ก ข์
รับทราบ
- มาตรการแต่ งตั้ งคณะกรรม การ
สนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
- โครงการส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนในการบริหารกิจการ
ขององค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว นต าบ ล
หนองบ่อ

หมาย
เหตุ
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มิติ

ภารกิจตามมิติ

4.การเสริ ม สร้ า ง 4.1 มี ก ารจั ด วางระบบ
และปรับ ปรุงกลไก ต ร ว จ ส อ บ ภ าย ใน แ ล ะ
ในการตรวจสอบ ควบคุมภายใน
การปฏิ บัติ ราชการ 4 .2 ก า ร ส นั บ ส นุ น ให้
ขององค์กรปกครอง ภาคประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห รื อ
การบริ ห ารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดาเนิน
การได้
4.3 การส่ ง เสริ ม บทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

- กิ จ กรรมการจั ด ท ารายงานการ
ควบคุ ม ภายในและการติ ด ตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
- กิ จ กรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

ปี
2562
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2563
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปี
2564
งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

หมาย
เหตุ

- โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษา 280,000 280,000 280,000
ดูงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
- กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สม าชิ ก สภ า
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4.4 เสริ ม พลั ง การมี ส่ ว น - มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัป ชั่น
ร่วมของชุ ม ชนและบู ร ณา โดยภาคประชาชน
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน - มีป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น ๕,๐๐๐
การทุจริต
การทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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ส่วนที่ ๓
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
************************************
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ลาดับที่ ๑
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่ ม ากั บ กระแสโลกาภิ วัตน์ มีร ากฐานส าคัญ จากการพั ฒ นาบุ ค คลในประเทศนั้ น ๆ ให้ เป็ น คนดี ซึ่งมีค วาม
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการ
ให้ บ ริ ก ารสาธารณะ การจั ด การทรั พ ยากรของชาติ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อ ประชาชนและต่ อ ประเทศชาติ
คณะรัฐ มนตรีในการประชุม เมื่อวัน ที่ 26 สิ งหาคม 2551 มีมติเห็ นชอบในหลั กการเกี่ยวกับ ยุท ธศาสตร์การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็น
ต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ จึงเห็นความสาคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้างจิตสานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้ วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทาโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลหนองบ่ อ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลั กธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสานึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกในการทาความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน
3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บ ริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริห ารตาบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบ่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
บรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
ให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม
10.๒ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ลาดับที่ ๒
1. ชื่อโครงการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็ จ ทั้ งด้ า นคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล องค์ ก รนั้ น ๆ ย่ อ มประสบความส าเร็ จ มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้ น ๆ ได้อย่ างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ
ไร้ อุ ด มการณ์ ไม่ มี ทั ก ษะหรื อ ประสบการณ์ ที่ จ าเป็ น ในการท างาน ย่ อ มท าให้ อ งค์ ก รนั้ น ๆ ด้ อ ยพั ฒ นาหรื อ
เจริญ ก้าวหน้ าได้ อย่ างล่ าช้า นอกจากบุ คลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ การท างาน
สูงแล้ว ย่ อมมีคุณ ธรรมจริย ธรรมในการป้ องกัน การทุ จริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุ คลิ กภาพหรือคุณ ลักษณะ
อันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการ
หรื อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องประชาชนและประเทศชาติ แ ล้ ว ย่ อ มน าพาองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานมุ่ งไปสู่ ค วาม
เจริ ญ ก้ าวหน้ ามากยิ่ งขึ้ น มี ค วามโปร่ งใสมี ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริต และสามารถตรวจสอบได้ ต ามหลั ก การแห่ ง
ธรรมาภิบาล
องค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลหนองบ่ อ จึ งได้จัดโครงการส่ งเสริมคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บ ริหาร สมาชิกสภา
พนักงานองค์การบริหารตาบล และพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดาเนินชีวิตประจาวัน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
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ได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยา
บรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารตาบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบ่อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔
7. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
6.3 จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
6.4 เสนอรายละเอี ยดโครงการ กาหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้
ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติ
ต่อองค์กรต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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1.1.2 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม
ลาดับที่ ๓
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบ่อ พ.ศ.25๖๐ โดยกาหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่ งการกระท า ประกอบกับ ได้มี ป ระกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ วนต าบลจังหวัด
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน 2558 กาหนดให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ดาเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิต
สานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ , ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ประโยชน์ทับซ้อน , ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบั ติ , ให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนด
แนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัย
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ได้จัดทามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบ่อ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมื อการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.3 เพื่ อ ท าให้ เกิ ด รู ป แบบองค์ ก รอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
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3.4 เพื่ อ ให้ เกิ ด พั น ธะผู ก พั น ระหว่ า งองค์ ก รและข้ า ราชการในทุ ก ระดั บ โดยให้ ฝ่ า ยบริ ห าร
ใช้อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคมตามลาดับ
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารตาบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบ่อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ เพื่อใช้เป็นค่านิยมสาหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
1.1.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ลาดับที่ ๔
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
2. หลักการและเหตุผล
รัฐ บาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ ความส าคัญ กับการผลั กดันให้ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง
การส่งเสริมการบริห ารราชการแผ่น ดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ
มิช อบในภาครั ฐ โดยจัดระบบอัตรากาลั งและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้ เหมาะสมและเป็นธรรม
ยึดหลักการบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม
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รวมทั้งปรับ ปรุงและจั ดให้ มีกฎหมายที่ครอบคลุ มการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผ ลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สานักงานคณะกรรมการ
ป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริตแห่ งชาติ ร่วมกับส านั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน ผ่านกิจ กรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพื่อนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบั ติให้ เป็ นกลไกสาคัญ ที่จะป้ องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผ ลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการจัด ทาคู่มือ
การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ขึ้น
เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว
รวมทั้ ง เป็ น ข้อมูล ให้ ป ระชาชนและผู้ ส นใจได้ศึกษา เพื่ อเป็ น พื้ นฐานการปฏิบั ติต นในการร่ว มกัน รณรงค์ส ร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล
ได้ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้ องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนาไปเป็นองค์ความรู้ในการทางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.2 เพื่ อเป็ นประโยชน์ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิ ดความตระหนั กถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรมีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
๒. จัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. แจกจ่ายให้บุคลากร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2 การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ลาดับที่ ๕
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกาลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ทาให้อุณหภูมิ
โลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของ
มนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะ
ตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทาลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกัน
ป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่ สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้
เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุล
การใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้นๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่ว่างเปล่าในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบ่อ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ จึงได้จัดทาโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรากูร
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในตาบลหนองบ่อ
3.3 เพื่อให้ประชาชนนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน เกิดความสมดุลเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน
3.4 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ชุม ชนเป็ น เมื องน่ าอยู่ สวยงาม สร้างความร่ม รื่น และคลายร้อ นแก่
ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้
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5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่สาธารณะในเขตตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินงาน
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน
และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียม
สถานที่เพื่อปลูกต้นไม้
6.3 ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ จากสถานีเพาะชาจังหวัดนครพนม เพื่อใช้ในโครงการฯ
6.4 ดาเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน
และประชาชนในท้องถิ่น
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.2 ทาให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน
10.3 ทาให้ประชาชนมีจิตสานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.4 ทาให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความ
ร่มรื่นในชุมชน
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑.๓.๑ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต
ลาดับที่ ๖
1. ชื่อโครงการ
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)
2. หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น การทุ จ ริ ต เป็ น ปั ญ หาที่ ท าลายสั งคมอย่ างรุน แรงและฝั งรากลึ ก เป็ น ปั ญ หาที่ ส ะท้ อ น
วิกฤตการณ์ ด้านคุณ ธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญ หาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสั งคมต้องมี
ค่านิ ย มในการรั กความดีและรู้สึ กไม่ย อมรับพฤติกรรมทุ จริตและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริห ารส่ วนตาบล มี อานาจหน้าที่ ในการพัฒ นาตาบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ต้อง
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ทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิ การ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10 ) การ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒ นาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้
เป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ งด้านร่างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สั งคมและสติปั ญ ญา ความรู้ มีคุณ ธรรมและจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ พิจารณาเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่
ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกัน
แก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต
การยึ ด มั่ น ในความสั ต ย์ จ ริ งรู้ จั ก แยกแยะถู ก ผิ ด ปฏิ บั ติ ต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น โดยชอบ ไม่ ค ดโกง มี จิ ต สาธารณะ
มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้และคานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทาใดๆ และ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต
3.2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุก
รูปแบบ
3.3 เพื่ อส่งเสริ มให้ เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสี ยสละประโยชน์ส่ วนตน
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตาบลหนองบ่อ
6. วิธีการดาเนินการ
1. ประชุมวางแผน/มอบนโยบาย
2. แต่งตั้งคณะทางานพิจารณานาหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางของคณะทางานฯ
4. ติดตามการดาเนินการ
4. สรุปผลการดาเนินการ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการนาหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. เด็ กและเยาวชนได้ รับ การปลู กฝั งให้ เป็ นคนดีมี คุณ ธรรม จริยธรรม มี ความซื่ อสั ต ย์ สุ จริต
มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ
๑.๓.๒ สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต

ลาดับที่ ๗
1. ชื่อโครงการ
การประกวดคาขวัญต่อต้านการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปั ญ หาการทุจ ริตคอร์รัป ชั่ น เป็นปั ญ หาที่ ทาลายสั งคมอย่า งรุนแรงและฝั งรากลึ ก เป็นปั ญ หาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้อง
มีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสาคัญเพื่อทาให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบันประชาชนจานวนไม่น้อยเห็นปัญหา
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทย
ขาดการปลูกฝังด้านคุณ ธรรม จริย ธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้ ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความ
ล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆตามมาอีกมากมาย
องค์การบริห ารส่วนตาบลหนองบ่อ ตระหนักถึงปัญ หาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวด
คาขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสาคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้น
และพร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชนไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
3.2 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิ ดจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการ
ทาความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่า
ในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต
3.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นที่ตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสาคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ
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5. กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการประกวด
5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคาขวัญเข้าประกวด
5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อกาหนด
5.5 ทาพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
6. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
7. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
8. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่ นและการโกง
ทุกรูปแบบ
10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตสานึกที่จะยึดมั่นในการทาความดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต
10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคาขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่
สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต
10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์
๑.๓.๓ สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ
ลาดับที่ ๘
1. ชื่อโครงการ
โครงการยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ น สิ่งที่สาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น น้า ป่าไม้ แร่ธาตุ
ซึ่งนับวันจะหมดลงเนื่องจากมนุษย์ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและการบารุงรักษา จะเห็นได้จากปัจจุบั นปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ทาให้น้าเสีย อากาศเป็นพิษ ขยะล้นเมือง อันเนื่องมาจากการขาดจิตสานึกของมนุษย์ที่มีต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญ และต้องได้รับ
การพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีที่จะเป็น
กาลังในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป
ดังนั้ น เพื่ อเป็ น การส่ งเสริมและสนั บสนุ นให้ เด็กและเยาวชนอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และปัญหาที่จะได้รับผลกระทบจากการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทาโครงการ
เยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
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3. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกให้แก่เด็กและเยาวชน มีความตระหนักถึงความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีจิตสานึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๓.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน
4. เป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในชุมชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่กาหนดตามความเหมาะสม
6. วิธีดาเนินการ
๖.1 จัดประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
6.๒ ประสานงานวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.๓ ประสานงานสถานที่จัดอบรม และสถานที่จัดกิจกรรม
6.๔ ดาเนินโครงการจัดกิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้
6.๕ สรุปรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
๑๐.1 เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๑๐.2 เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และเกิดจิตสานึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ
๑๐.3 เด็กและเยาวชนเกิดจิตสานึกสาธารณะ รู้จักเสียสละ และรู้จักแบ่งปัน

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลาดับที่ ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
2. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ ายการเมือง หน่ วยงานของรั ฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทั กษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
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การรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุ บัน ไม่ใช้ตาแหน่ งหน้ าที่ในทางทุจริตประพฤติมิช อบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์ การดาเนินงานออกเป็น 6
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่จาเป็น
ตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทานองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับ คนทางานในหน่ วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทางานในองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นมีจานวนมาก และมากกว่าคนทางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทางานใน
ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่ าโอกาสหรือช่องทาง ที่คนทางานใน
ท้องถิ่นจะใช้อานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของ
ความเสียหายของรัฐ ที่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ต้องแสดงเจตจานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริม
ให้องค์การบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบ่อ ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง
4.2 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.3 จัดตั้งคณะทางานการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.4 ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.5 จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.7 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ - 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จานวน 1 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
ลาดับที่ ๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการออกคาสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบ่อ และหัวหน้าส่วนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารตาบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบั บ ที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ หน้ าที่ ตามพระราชบั ญญั ติ กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารตาบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารตาบลต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กาหนดให้การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็ น ประชาชนได้ รั บ การอ านวยความสะดวกและได้ รั บ การตอบสนองความต้ อ งการ การบริห ารงาน มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจาเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ น การลดขั้น ตอนการให้ บริการประชาชนให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ
3.4 เพื่ อป้ องกัน การผู กขาดอานาจหน้าที่ในการใช้ดุล พินิจอันอาจเป็นเหตุแห่ งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ปลัด และหัวหน้าส่วน
ราชการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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6. วิธีดาเนินการ
6.1 ออกคาสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
6.2 จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ
6.3 จัดทาประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคาสั่งรายงานการปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
มีคาสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ลาดับที่ ๓
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทา
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบล จะบริห ารงานให้ มีป ระสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริห ารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ เป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภ าพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อทุกโครงการและกิจกรรม
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3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
3.2 เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ที่ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุข ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จานวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบ่อ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
10.2 ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
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๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ลาดับที่ ๔
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. หลักการและเหตุผล
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ เป็นบุคลากร ที่มี
ความสาคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อ งเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทางานที่ โปร่ งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้ านการพั ฒ นาระบบบริห ารให้ มี ป ระ สิ ท ธิภ าพ เป็ น ธรรม
เพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคล
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
บุคคล
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติร าชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทางาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ จานวน 1 มาตรการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ก าหนดหลั ก เกณฑ์ การบริ ห ารงานบุ ค คลในเรื่อ งการบรรจุ แต่ งตั้ ง โยกย้ าย โอนเลื่ อ น
ตาแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
6.2 นาหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากาหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล
6.4 ดาเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
6.5 สรุปผลการดาเนินการบริหารงาน
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผลผลิต
- มีมาตรการดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารตาบล จานวน 1 มาตรการ
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ผลลัพธ์
- ลดข้อร้องเรียนในการดาเนิ นการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
ไม่น้อยกว่า 90 %
- บุคลากรขององค์การบริหารตาบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ไม่ต่ากว่าระดับ 3
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ มีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้
ลาดับที่ ๕
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึง่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลาดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ตาบล ได้กาหนดให้ น ายกองค์การบริห ารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
องค์การบริหารตาบล ด้วยเหตุผลนี้เอง จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
3. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ การบริ ห ารงานบุ คคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานส่วนตาบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่ งตั้ งคณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานส่ ว นต าบล
โดยแต่งตั้งปลัด เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตาบล ที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.2 แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิ จารณาเลื่ อนขั้น เงิน เดือนของพนั กงานส่ วนต าบล ประกอบด้ ว ย
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตาบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ
6.3 ประชุม คณะกรรมการกลั่ น กรองการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานส่ ว นต าบล
เพื่อกลั่นกรองการประเมิน ผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานส่ วนตาบล
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่น กรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน เสนอมา
โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
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๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒.๓.๑ มีการจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ลาดับที่ ๖
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้ สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุ ด ประกอบกับในปีที่ผ่ านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ดาเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น
เพื่อให้ การประเมิน บริห ารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็ นไปด้ว ยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุ ขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิ บัติงาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ จึงได้จัดทาโครงการปรับปรุงกระบวนการทางานหรือลดขั้นตอนการทางานหรือ
การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมายเป็นสาคัญ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.3 เพื่อรับฟังและสารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ให้สั้นลงมีความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
4.2 ประชาชนในพื้นที่ตาบลหนองบ่อ
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเรื่องนั้นโดยตรง
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
6.2 ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ส ารวจงานบริ ก ารที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
ปรั บ ปรุงขั้น ตอนและระยะเวลาในการให้ บ ริก ารที่ ส ามารถปฏิบั ติ ได้ จริงและพิ จารณางานในภารกิ จว่าเรื่องใด
ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมั ติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ
6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนาผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ
6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่
10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ
10.4 ทาให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทา
ให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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๒.๓.๒ มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการดาเนินการ
อื่นใดของผู้มีอานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ ๗
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอ านาจหน้ า ที่ ให้ กั บ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาในการบริ ห ารงานในด้ า นต่ า งๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลื อก/มอบหมายภารกิจ และขอบข่ายของความรับผิ ดชอบที่ จะมอบหมายให้ ผู้ ใต้บั งคับ บั ญ ชา จะพิ จารณาถึ ง
ความสาคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
ดังนั้น การดาเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์
ที่ ก ารบริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ความมี
ประสิ ทธิภ าพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสิ นใจ
การอานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
ซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ภายใต้กรอบอานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริ หาร
ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อทุกส่วน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
การบริหารราชการ การดาเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ลาดับที่ ๘
1. ชื่อโครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
2. หลักการและเหตุผล
สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบ
เพื่อบรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจทาให้ขาดการคานึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม
จริยธรรมในจิตสานึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ทาให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบ่อ จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข
มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อการปลุกกระแส
การสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม
เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน
3. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๓.2 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๓.๓ เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
- ประชาชน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
- ผู้ทาคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นทีต่ าบลหนองบ่อ
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดตั้งคณะทางานฯ
2. ประชุมคณะทางาน
-กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
-พิจารณาคัดเลือก
๓. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ
๔. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
ลาดับที่ ๙
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
2. หลักการและเหตุผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กาหนดดัชนี
ในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒ นธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดาเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ยากต่ อการดาเนิ น งานก็ ตาม แต่ เป็ น สิ่ งส าคัญ ที่ ห น่ ว ยงานต้ องสร้างให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อน าไปสู่ องค์ก ร
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ
ดังนั้ น องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองบ่ อ จึงได้จั ด ท ามาตรการ “จัด ท าข้อ ตกลงการปฏิ บั ติ
ราชการ” ที่กาหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุ ณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานให้สูงขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สานัก/กอง) นาไปยึดถือและปฏิบัติ
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่ วนราชการกับผู้บริห าร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ลาดับที่ ๑๐
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คาร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ฉะนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ น การรับ เรื่องร้องเรียนเป็น ไปด้ว ยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึ งได้แต่งตั้งคณะทางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจา
องค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองบ่ อ รวมถึงจัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริห ารส่ วนตาบล
หนองบ่อขึ้น เพื่อดาเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้ าที่รับผิดชอบ
ได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดาเนิ น การแก้ไขปั ญ หาเรื่องร้องเรีย นที่ ได้รับ จากช่ องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้ เป็ นไปในทิศ ทางเดี ยวกั น
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบ่อ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ตามคู่มือดาเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
๒.๕.๒ มี การให้ ค วามร่ วมมื อกั บ หน่ วยราชการจังหวัด อ าเภอ ที่ ได้ ดาเนิ น การตามอานาจหน้ า ที่ เพื่ อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ ๑๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล
กลไกการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอานาจหน้าที่
ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุ จ ริ ต จะเกี่ ย วข้ องกั บ การใช้ จ่ ายเงิน ไปโดยชอบด้ ว ยกฎหมายระเบี ย บข้ อบั งคั บ หรือ ไม่ หรือ ตรวจสอบเพื่ อ ให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริ ต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สาคัญ
ดั งนั้ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบ่ อ จึ งได้ มี ม าตรการ “ให้ ค วามร่ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๓.2 เพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
6. วิธีดาเนินการ
๖.1 กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กากับ
ดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ
- การรับการตรวจจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- การรับการตรวจจากคณะทางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
คณะทางาน LPA
- การรับการตรวจจากสานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA
- การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๖.2 รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์ การบริห ารส่วนตาบลหนองบ่อ ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุ ม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ
๒.๕.๓ ดาเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ
ลาดับที่ ๑๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “ด าเนิ น การเกี่ ยวกั บ เรื่อ งร้อ งเรียน กรณี มี บุ ค คลภายนอกหรือ ประชาชนกล่ าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรัฐ โดยมุ่ งเน้ น การสร้ าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสาคัญของ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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รัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจ ริตประพฤติมิชอบเป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ในการนี้ องค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองบ่อ จึงได้จัดท า
มาตรการการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ว่าปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วน
ได้เสีย ได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนใน
เรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและ
เฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่ พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบ่อ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแี ละตระหนักถึงความสาคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใส เป็นธรรม
4. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ดาเนิ น การกาหนดหลั กเกณฑ์ และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูล และเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ
6.3 กาหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าการดาเนินการภายใน 5 วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลลัพธ์ : ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทุกขั้นตอน
๓.๑.๑ การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ลาดับที่ ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
2. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทา
การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐ
ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิ นการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด องค์การบริห ารส่วนตาบล
หนองบ่ อ จึงได้ให้ มีส ถานที่ สาหรับ ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล ข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็น ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ให้บริการ ณ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีเจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะ
ได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรง
กับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ งและ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ จานวน 1 แห่ง
5. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ (ภายในห้องสานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล)
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย
ระเบี ย บ กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตามรายการที่กาหนด
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6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสาหรับให้บริการประชาชนทั่วไป
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
ลาดับที่ ๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบ่อ
2. หลักการและเหตุผล
อาศั ย อ านาจตามมาตรา 9 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540
ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่อง หลักธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้
3. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
๓.2 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จาหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
3.๓ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
๓.3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
๓.3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
๓.3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น
4. เป้าหมาย
๔.1 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริหารข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบ่อ จานวน 1 เล่ม
๔.๒ แบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
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5. พื้นที่ดาเนินการ
ภายในสานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
6. วิธีการดาเนินงานโครงการ
6.๑ จั ดทาร่ างคู่มือการปฏิบั ติงานการให้ บริการข้อมูล ข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้ บ ริห าร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.๒ จัดทาร่างแบบคาร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.๓ เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สาหรับอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
๒. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ
ลาดับที่ ๓
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและหลากหลาย”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่ ว ยงานของรัฐจะต้องจัดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูล ที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ จึงได้จัดทามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ
และหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญและเข้าถึงง่าย
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มี ข้ อ มู ล ประเภทต่ า งๆ เผยแพร่ ต่ อ ประชาชนในพื้ น ที่ และเข้ าถึ งได้ โ ดยสะดวกมากกว่ า 10
ประเภทขึ้นไป
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่
๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒) งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓) แผนการดาเนินงาน
๔) แผนอัตรากาลัง
๕) แผนการจัดหาพัสดุ
๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
๗) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๘) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย
๙) งบแสดงฐานะทางการเงิน
๑๐) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
๑๑) รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
๑๒) รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่
๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎข้อบังคับ ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้
ลาดับที่ ๔
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม “การเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารด้านการเงิน การคลั ง พัส ดุ และทรัพย์สิ น ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบ่อ และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้ องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ งบประมาณ รายการบั ญ ชีรับจ่ายเงินประจาปี และการจัดซื้ อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รั บ รู้ข้อมู ล ข่าวสารที่ ส าคัญ ของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารตาบล ทาให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน
ลาดับที่ ๕
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
2. หลักการและเหตุผล
ในภาวะสังคมปั จจุบั น ความเจริญ ก้าวหน้าด้านวิช าการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดาเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจได้ ง่ ายในช่ วงระยะเวลาสั้ น ๆ หรือช่ ว งระยะเวลาอัน จากัด นั้ น เป็ น เรื่องที่ ต้อ งปู พื้ น ฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ให้สามารถมองเห็นภาพหรือ
เห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้ างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ ประชาชนเข้าถึงและมีส่ วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริห ารส่วนตาบลหนองบ่อ จึงจาเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ล ะ
ขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสาคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา
ตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม
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3. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบ่ อ ให้ ป ระชาชน
ได้รับทราบ โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อ Social network
2. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
5. เพื่อนาเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย
4. เป้าหมาย
เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ให้ประชาชน
โดยทั่วไปทราบอย่างกว้างขวาง
4.๑ จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารตาบล และคู่มือการให้บริการประชาชน
4.๒ จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
4.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์
4.๔ เสียงตามสาย
4.๕ อื่นๆ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เสนออนุมัติโครงการ
6.2 ดาเนินการประชุม
6.3 มอบหมายงาน/จัดทาการร่วมนาเสนอร่างรูปแบบ
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
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ลาดับที่ ๖
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่ ว ยงานของรัฐจะต้องจัดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูล ที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอื่นๆ
ดังนั้ น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่ วยงานผ่านทางช่องทางที่ห ลากหลาย เพื่อให้ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารครอบคลุ มทุ ก
กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้ แ ก่ หน่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ ณ ที่ ท าการของหน่ ว ยงาน เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานหรือ สื่ อ สั งคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้ าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
๒. ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
๓. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจา
๔. จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี
๕. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกส่วน/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาเนิน กิจการ ตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะการด าเนิ น กิ จ การที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ ความเป็ น อยู่ และสุ ข อนามั ย ของ
ประชาชนในท้องถิ่น
ลาดับที่ ๗
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการ อบต. เคลื่อนที่
2. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้ บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการใน
เชิงรุก จึงได้จัดทาโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อสารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้
องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ อาจ
ดาเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจาเป็นต้องคิดว่า
บริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรั บ ทราบปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชน
ในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์
นาบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุน เวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริห ารส่วนตาบลหนองบ่อ ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
ด าเนิ น โครงการ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเคลื่ อ นที่ ร่ ว มกั บ การประชุ ม เวที ป ระชาคมท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพื่อคัดเลือกกิ จกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนาไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ทั้งหมด
4. กาหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับการประชาคมทาแผนพัฒนาท้องถิ่น)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย
7. นากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
จานวน 4๐,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ซึ่งได้เข้า
ร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบ่อ อย่างทั่วถึง
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ มีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็ นโดยมีเจ้าหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ร่วมรับ ฟัง ทั้งในเรื่องการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบ่อ และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก
ลาดับที่ ๘
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้ บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองบ่อ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพื่อไว้สาหรั บรับ เรื่ องร้องเรียน/ร้ องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับ ทราบปั ญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตาบล
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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4. เป้าหมาย
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๖. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
6.3 นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จาเป็นและเร่งด่วน
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
๗.1 ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๗.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 04๒-๑๙๙-๗๑๐ ทางโทรสารหมายเลข 04๒-1๙๙-๗๑๐
๗.3 ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย์
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่วมใน
การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
10.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง
ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลาดับที่ ๙
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การแต่ งตั้ งเจ้ าหน้ าที่ ในการรับ เรื่อ งร้อ งเรีย น ร้อ งทุ กข์ เป็ น สิ่ งส าคัญ เพราะการปฏิ บั ติ ห น้ าที่
ราชการทุกครั้ งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่ นกรองการใช้อานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ ทุ กภาคส่ ว นได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดาเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ
3.3 เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดาเนินงานของทางราชการ
4. เป้าหมายการดาเนินการ
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทาการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ ๑๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กาหนดให้
มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ
ดังนั้ น เพื่อให้ องค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองบ่อ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริห ารส่วนตาบล มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒ นาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ โดยงานนโยบาย
และแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริมให้ บุ คลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ และตัวแทนประชาชนจากทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่าง และแผนพัฒนาสี่ปีและแผนดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบล กาหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๑ คณะ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ บางตาแหน่ง
ในปัจจุบันจะครบวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ จึงต้อง
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลในตาแหน่งดังกล่าวมาดารงตาแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่กาหนด
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานนโยบายและแผน สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบ่อ เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
และร่างแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบ่อ ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตตาบลหนองบ่อ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ ๑๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบ่อ
2. หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทาบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะบริห ารงานให้ มีป ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่ งเสริมกระบวนการมีส่วนร่ว มในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมดาเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
๓.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ ของตน
3.๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
๓.4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรม
/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
๖.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
๖.2 จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖.3 เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน
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๖.5 เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป
6.๖ เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน
๖.7 รายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 - 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทาแผน/โครงการต่างๆ

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
ลาดับที่ ๑
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการจัดทารายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ รายงานต่อผู้กากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้ องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบ่อ จึงได้มีการจัดทาและรายงานการควบคุมภายในตามที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดเป็นประจา
ทุกปี
3. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารตาบล
๓.2 เพื่อสรุป รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริห ารส่วนตาบล
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กาหนด
3.๓ เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกาหนด
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
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5. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
6. วิธีดาเนินการ
๖.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
๖.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
๖.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๖.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
๖.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดาเนินการรวบรวม
เพื่อจัดทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนาเสนอผู้บริหาร
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม
๔.๒ การสนับสนุน ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
ลาดับที่ ๒
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐ มนตรี วิธีก ารทางานต้องอยู่ ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่ รวดเร็ว ถูกต้อ ง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบี ยบกฎหมาย ข้อเท็จจริง
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ นมีการทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูล
อื่นต่อประชาชน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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3.4 ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลหนองบ่อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วัน สิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ลาดับที่ ๓
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักการและเหตุผล
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้ าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็น ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริห ารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย
คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ เพิ่มพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุ จริต งานนิติการ สานักงานปลัด องค์การบริหารตาบล จึงได้จัดทา โครงการพัฒ นา
บุคลากรและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผู้บ ริห าร และสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลหนองบ่อ เพิ่มพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อให้ผู้ บ ริห าร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารองค์การบริหารตาบล จานวน ๔ คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
จานวน ๒๔ คน รวม ๒๘ คน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครนม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ/แผนงาน
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้ แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ตาบลเข้ารับการอบรม
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
6.4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
6.5 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
280,000 บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
10.3 ผู้ บ ริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองบ่อ มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10.4 ผู้ บริห าร และสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลหนองบ่อ มีความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ลาดับที่ ๔
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
2. หลักการและเหตุผล
การส่ งเสริ ม สมาชิ ก สภาท้ องถิ่ น ให้ มี บ ทบาทในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของฝ่ ายบริห าร
เป็นกลไกสาคัญที่ใช้สาหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอานาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดาเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทาให้องค์การบริหารตาบล มีบรรยากาศ
การทางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนาไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารตาบลและลดการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ จึงได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิ บั ติงานของฝ่ ายบริห ารขึ้น เพื่ อกาหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้ องถิ่น ในการเป็นหน่ว ย
ตรวจสอบ โดยให้ ส มาชิ ก สภาร่ ว มเป็ น คณะกรรมการในการด าเนิ น งานขององค์ ก ารบริห ารต าบลเพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็นกลไกสาหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
3.2 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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4. เป้าหมาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อทุกคน
5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สาหรับการประชุม
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการต่างๆ เช่ น การแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารตาบล
7. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานกิจการสภา สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ 5
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอร์ รั ป ชั่ น หมายถึ ง การใช้ ต าแหน่ งหน้ า ที่ ส าธารณะเพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว หรื อ
ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการ
กระทาคอร์รัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒ นาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและมี ธ รรมาภิ บ าลอั น จะท าให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารตาบล

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
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5. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่ นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่ นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได้
10.2 มี ก ารมอบหมายให้ ค ณะกรรมการชุ ม ชน หรื อ ตั ว แทนชุ ม ชนเป็ น หน่ ว ยเฝ้ า ระวั งการ
คอร์รัปชั่นในระดับองค์การบริหารตาบล
ลาดับที่ ๖
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในพื้นที่ตาบลหนองบ่อ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลหนองบ่อ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
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6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
6.6 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ – 25๖๔
8. งบประมาณดาเนินการ
๕,๐๐๐ บาท
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
10.2 นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
.........................................

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
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