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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2565) 
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***************************** 
 

หลักการและเหตุผล  

    การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า การพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย
ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ส่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานขอ ง
ทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง 
  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื ่อง มาตรการ               
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้ เกิดการทุจริตได้ การแก้ปัญหาการทุจริต
จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดย พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล 

   ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2565 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่          
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  
มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2565  
ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ       
และต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้างความขมข่ืนใจให้แก่
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คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนทำงาน 

ราชการส่วนท้องถิ่นบางส่วนให้เหือดหายไป และหากว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับ
คนทำงานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมากกว่า
คนทำงานในหน่วยราชการอื่นๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่อง
การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนง
ทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงาน ป.ป.ช. 
จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ .ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) โดยดำเนินการ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

  ดังนั ้น เพื ่อให้การดำเนินการขับเคลื ่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล        
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน  จึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เพื่อกำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อันจะนำไปสู ่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

วิสัยทัศน์   
 “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อโปร่งใส  ใส่ใจธรรมาภิบาล  ต่อตา้นทุจริต” 

 

พันธกิจ       
  1. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบ่อ ยึดหลักธรรมาภิบาล  
          2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
          3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
          4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
         5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  

วัตถุประสงค์การจัดทำแผน 
   ๑. เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล    
หนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
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   ๒. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
   ๓. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

  ๔. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
   ๕. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

 

เป้าหมาย 

   1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ คณะผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบ่อ  รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัย ในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
    2. เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
   3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
   4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบ่อ มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม 
   5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

ประโยชน์ของการจัดทำแผน 

    1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ คณะผู้บริหาร  บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบ่อ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน 
   2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีมีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
   4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
   5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาส         
ในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ๖. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การปฏิบัติแล้ว                   
จะส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)  
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ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565)  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

1.การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร
ทัง้ข้าราชการการเมืองฝา่ย
บริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝา่ยสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 

๑.๑.๑ สร ้างจ ิตสำน ึกและ
ความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่ ให้
บ ั ง เ ก ิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สุ ข แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
-  โครงการพ ัฒนาค ุณธรรม
จริยธรรม 
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จร ิยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต 
๑.๑.๒ สร ้างจ ิตสำน ึกและ
ความตระหนักในการประพฤติ
ตามประมวลจริยธรรม 
-  ม า ต ร ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร
ป ฏิ บ ั ต ิ ง า น ต า ม ป ร ะ ม ว ล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบ่อ 
 

 
 
 
 

 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

๒ .  ก า ร บ ร ิ ห า ร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจำนงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

- กิจกรรมประกาศเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บ่อ 

- 
 

 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การบรรจุ  แต ่งต ั ้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน 
และการมอบหมายงาน 
- มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบ่อ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
๒.๒.๒ สร ้างความโปร ่งใส                
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร เ งิ น  
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏ ิบ ัต ิ ให ้ เป ็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
-  โ ค ร งการ เ ผยแพร่ ข ้ อมู ล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการสาธารณะ 
-  มาตรการการสร ้ างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
- กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

๒ .  ก า ร บ ร ิ ห า ร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

2. 3 ม า ต ร ก า ร ก า ร ใ ช้      
ด ุลยพิน ิจและใช ้อำนาจ
หน้าที่ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิ
ขั ้นตอน และระยะเวลาการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ปร ะชาชนร ายละ เ อ ี ยดที่
เก ี ่ยวข ้องในแต ่ละข ั ้นตอน 
เปิดเผย ณ ที ่ทำการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กิจกรรมการลดขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๒.๓.๒ มีการกระจายอำนาจ
การตัดสินใจเกี ่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทน หรือ การดำเนินการอ่ืน
ใดของผู ้ม ีอำนาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มาตรการมอบอำนาจ อนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 

๒.๔ การเชิดชูเก ียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดำเนินกิจการ การประพฤติ 
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต   
มีคุณธรรม 
 

-  

๒ .๕  มาตรการจ ั ดก า ร             
ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หร ื อตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 

๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืน
ใด ระหว่างบุคลากรในองค์กร
ให้ปฏิบัติหน้าที ่ราชการด้วย
ความซ ื ่ อ ส ั ต ย์  ส ุ จ ร ิ ต  มี
คุณธรรม จริยธรรม และการ
บ ร ิ ห า ร ร า ช ก า ร ก ิ จ ก า ร
บ้านเมืองท่ีดี 
 

  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖5)  9 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

๒ .  ก า ร บ ร ิ ห า ร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

๒ .๕  มาตรการจ ั ดก า ร             
ในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หร ื อตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 

- มาตรการ“จัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”        
- มาตรการ“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการจังหวัด 
อำเภอ ที ่ได ้ดำเนินการตาม
อ ำ น า จ ห น้ า ท ี ่  เ พ ื ่ อ ก า ร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลปฏิบัติ 
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- มาตรการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 
๒ . ๕ . ๓  ด ำ เ น ิ น ก า ร ใ ห้ มี
เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่  ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ
ดำเน ินการให ้ เป ็น ไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่โดย
มิชอบ 
- มาตรการ“ดำเนินการเกี่ยวกับ
เ ร ื ่ อ ง ร ้ อ ง เ ร ี ย น  ก ร ณี มี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

3 . ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและการมี
ส่วนร่ วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ี
เป็นการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ การจัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
- ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบ่อ   
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์
ข ้อม ูลข ่าวสารขององค ์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
- มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สำคัญและ
หลากหลาย” 
๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคำนวณราคา       
กลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่       
กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชน และ
ตรวจสอบได้ 
- กิจกรรม“การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และ

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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การรับเรื ่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การเงินการคลัง” 
 

 
 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

3 . ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและการมี
ส่วนร่ วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ี
เป็นการอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

๓.๑ .๓  ม ี การป ิดประกาศ 
เ ผยแพร่  ข ้ อม ู ลข ่ า วสาร
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
- กิจกรรมจัดทำสื่อประชา- 
สัมพันธ์ 
- มาตรการ“จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนประชาชนเข ้ าถึ ง
ข ้อม ูลข ่าวสารขององค ์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ” 

 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

 

3 .2  ก า ร ร ั บฟ ั ง ค ว า ม
คิ ด เ ห ็ น  ก า ร ร ั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื ่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

๓.๒.1 มีช่องทางให้ประชาชน
ในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/
ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
-  ก า รดำ เน ิ น ง านศ ู น ย ์ รั บ
เรื ่องราวร้องทุกข์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
๓.๒.2 มีรายงานหรือแจ้งลาย
เป ็นลายล ั กษณ ์ อ ั กษร ให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ได ้ทราบถ ึงการได ้ร ับเร ื ่อง
ร ะ ย ะ เ ว ล า แ ล ะ ผ ล ก ก า ร
ดำเน ินการ เก ี ่ ยวก ับ เร ื ่ อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
-  ก ิ จกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข ้อ เท ็ จจร ิ ง ให ้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

3 . 3  ก า ร ส่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม

- มาตรการแต่งตั ้งคณะกรรม 
ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ก า ร จ ั ด ท ำ

- 
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บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบ่อ 
- โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร ่ ว มของประชาชน ในกา ร
บริหารกิจการของ อบต. 

 
- 

 
 
 
 

 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

4.การ เสร ิมสร ้าง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 ม ีการจ ัดวางระบบ
ต ร วจสอบภ า ย ใน แ ล ะ
ควบคุมภายใน 
 

- กิจกรรมการจัดทำรายงาน
การควบค ุมภายในและการ
ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 

- 
 

 

4.2 การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

- กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท ้องถ ิ ่นให ้ม ีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร 
 

-  

4.3 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและบูรณา
ก า ร ท ุ ก ภ า ค ส่ ว น เ พื่ อ
ต่อต้านการทุจริต 

-  ม า ต ร ก า ร เ ฝ้ า ร ะ ว ั ง ก า ร
คอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 

-  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

************************************ 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที ่ให้บังเกิดประโยชน์สุข                 
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ลำดับที ่๑ 
1. ชื่อโครงการ 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2. หลักการและเหตุผล 
   การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมาย
ภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม  ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบ
ให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงเห็นความสำคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้ทำโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื ่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง      
ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพื่อให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
  3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบ่อ 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

6. วิธีดำเนินการ 
บรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

ให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณในการดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที ่มีคุณธรรมจริยธรรม  
  10.๒ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  

ลำดับที ่๒  
1. ชื่อโครงการ 

 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสำเร็จ ทั ้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั ้นๆ ย่อมประสบความสำเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน   
มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระทำหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดง
บทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ       
ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที ่จำเป็นในการทำงาน ย่อมทำให้องค์กรนั ้นๆ ด้อยพัฒนาหรือ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทำงานสูงแล้ว 
ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นตัวชี้นำทางในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติ หน้าที่โดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท 
เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนำพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามาก
ยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล   

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานองค์การบริหารตำบล และพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติ ที่ดี มีจรรยา         
บรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทำงาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
  2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  2.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบ่อ  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5  

7. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ 
  6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
  6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ 
  6.3 จัดทำรายละเอียดโครงการฯ กำหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กำหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้
ถูกต้องและเกิดความเหมาะสม 
  6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
  6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
  10.3 ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติ
ต่อองค์กรต่อการทำงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 

1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ลำดับที ่๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
   มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖5)  17 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองบ่อ พ.ศ.25๖๐ โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 2558  
กำหนดให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม , มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ 
สุจริต และรับผิดชอบ , ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน , 
ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและ                  
ไม่เลือกปฏิบัติ , ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงมุ่งผลสัมฤทธิ์                
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ , ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการ
ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่ง
หน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ควรนำแนว
ทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้จัดทำมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบ่อ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 เพื ่อทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที ่ยอมรับ เพิ ่มความน่าเชื ่อถือ เกิดความมั ่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลำดับ 
  3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบ่อ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2565 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศ     
ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ การดำเนินงานออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็น
ตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคำครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจำนวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนทำงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมากกว่าคนทำงานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทำงานใน
ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทาง  ที่คนทำงานใน
ท้องถิ่นจะใช้อำนาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทำงานในหน่วยงานราชการอื่นและมูลค่าของ
ความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ
เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั ้น จึงมีความจำเป็นที่ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ต้องแสดงเจตจำนง                   
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์การบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกัน                   
การทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบ่อ ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  4.2 มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
  4.2 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
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6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จำนวน 1 ฉบบั 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

ลำดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบ่อ และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารตำบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่ 7) พ.ศ.๒๕62 หน้าที ่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่                       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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   เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารตำบล พ.ศ.2๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารตำบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์                      
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดให้การบริหารราชการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จำเป็น ประชาชนได้ร ับการอำนวยความสะดวกและได้ร ับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงาน                                
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบ่อและหัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖5)  22 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ลำดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
   ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล                   
ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน จำนวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทำประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  - ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  - ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖5)  23 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

  6.2 นำส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบ่อ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ 

ลำดับที่ ๔ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักการและเหตุผล 
   พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นบุคลากรที่มี
ความสำคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการใน                 
การทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม                   
เพ่ือนำไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  
   ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือกำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคล 
  3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
  3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   
ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี  คนเก่งเข้ามาทำงาน 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖5)  24 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดทำมาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จำนวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื ่องการบรรจุ แต่งตั ้ง โยกย้าย โอนเลื ่อน
ตำแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
  6.2 นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4 ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5 สรุปผลการดำเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารตำบล จำนวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
ไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารตำบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

ลำดับที่ ๕ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
   การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิ ดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจ



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖5)  25 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ตำบล ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
องค์การบริหารตำบล ด้วยเหตุผลนี้เอง จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 แต่งตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล             
โดยแต่งตั้งปลัด เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตำบล ที่รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื ่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตำบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั ่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล      
เพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ งานของพนักงานส่วนตำบล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน  เสนอมา 
โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกีย่วข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ ๖ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือ
การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายเป็นสำคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3 เพ่ือรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ให้สั้นลงมีความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 
  4.2 ประชาชนในพื้นท่ีตำบลหนองบ่อ 
  4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
  4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
  4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื ่อสำรวจงานบริการที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื ่องใด         
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ที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้ง
จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
และผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
  10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4 ทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำ
ให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

๒.๓.๒ มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการดำเนินการ 
อ่ืนใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับที่ ๗ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการ การมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอำนาจหน้าที ่ให้กับผู ้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายใน    
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณา                         
ถึงความสำคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดำเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น การดำเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์    
ที ่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื ่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต ่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอำนาจการตัดสินใจ    
การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  
ซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
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3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริ หาร 
ปลัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ดำเนินการออกคำสั่งฯ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อทุกส่วน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การดำเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

ลำดับที่ ๘ 
1. ชื่อโครงการ 

ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  

2. หลักการและเหตุผล 
  สังคมปัจจุบันมุ่งเน้นความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีการแก่งแย่งแข่งขันในทุกรูปแบบ
เพ่ือบรรลุผลตามความประสงค์ โดยอาจทำให้ขาดการคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม อาจส่งผลกระทบต่อคุณธรรม 
จริยธรรมในจิตสำนึกของผู้คนจนเกิดความผิดเพี้ยนไป ทำให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างมากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีจุดยืนในสังคมเป็นต้นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบ่อ จึงจัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้น ให้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข 
มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อการปลุกกระแส
การสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่า ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและคุณธรรม
เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความสงบสุขร่มเย็นร่วมกัน 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖5)  29 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

3. วัตถุประสงค ์
  ๓.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓.2 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี 
อันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
  ๓.๓ เพ่ือสร้างสังคมที่สงบสุขและทุกคนในสังคมประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  - ประชาชน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
  - ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  พ้ืนทีต่ำบลหนองบ่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดตั้งคณะทำงานฯ  
  2. ประชุมคณะทำงาน 
   -กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
   -พิจารณาคัดเลือก 
  ๓. ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ  

๔. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและ

เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ลำดับที่ ๙ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนดดัชนี
ในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงาน ของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ  ที่เอื้อให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖5)  30 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่องค์ก รที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อ
สังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สำนัก/กอง) นำไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ดำเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

ลำดับที่ ๑๐ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖5)  31 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

คำร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับเรื ่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล            
หนองบ่อขึ้น เพ่ือดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน      
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  6.4  เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบ่อ  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  ตามคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการจังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลำดับท่ี ๑๑ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อำนาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่         
ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี ่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื ่อให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริ ต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญ 
  ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
  ๓.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

๓.2 เพ่ือกำหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
  ๖.1 กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กำกับ
ดูแลและองค์กรอิสระ อาท ิ
  - การรับการตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี หรือ
คณะทำงาน LPA 
  - การรับการตรวจจากสำนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
  - การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
  ๖.2 รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ          
ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

๒.๕.๓ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ลำดับที่ ๑๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื ่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  กำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มี      
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงได้จัดทำมาตรการการ
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบ่อ ว่าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้
ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวัง
มิให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบ่อ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

6. วิธีดำเนินการ 
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  6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 

  6.3 กำหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าการดำเนินการภายใน 5 วัน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ : ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้  มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
๓.๑.๑ การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
จึงได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ให้บริการ ณ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีป่ระชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิ
และหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื ่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและ                       
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จำนวน 1 แห่ง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (ภายในห้องสำนักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล) 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูล
ครบตามรายการที่กำหนด 
  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

ลำดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติ

ไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย 
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ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื ่อง หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบได ้

3. วัตถุประสงค ์
  ๓.1 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
  ๓.2 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจน
เผยแพร่ จำหน่าย จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  3.๓ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
   ๓.3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   ๓.3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
   ๓.3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 

4. เป้าหมาย 
  ๔.1 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริหารข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบ่อ จำนวน 1 เล่ม 

  ๔.๒ แบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ภายในสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

6. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
  6.๑ จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เสนอต่อผู้บริหาร    
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
  6.๒ จัดทำร่างแบบคำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.๓  เมื่อผู้บริหารอนุมัติแล้ว แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ 

7. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
  ๒. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

ลำดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 
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2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนด                
ให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ
และหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่  และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

6. วิธีดำเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น       ๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๓) แผนการดำเนินงาน      ๔) แผนอัตรากำลัง 
๕) แผนการจัดหาพัสดุ       ๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
๗) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ๘) ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
๙) งบแสดงฐานะทางการเงิน    ๑๐) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
๑๑)  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี   
๑๒)  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ 
ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
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ลำดับที่ ๔ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
    กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

6. วิธีดำเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อ จัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงิน
การคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที ่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารตำบล ทำให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖5)  39 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

ลำดับที่ ๕ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดำเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเ พื่อให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเป็นเรื ่องที่ต้องปูพื้นฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ให้สามารถมองเห็นภาพหรือ
เห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงจำเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
ขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา
ตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื ่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ให้ประชาชน                   
ได้รับทราบ  โดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อ Social network  
  2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
  3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
  5. เพื่อนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 

4. เป้าหมาย 
  เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ให้ประชาชน
โดยทั่วไปทราบอย่างกว้างขวาง 
  4.๑ จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารตำบล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
  4.๒ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
  4.๓ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
  4.๔ เสียงตามสาย 
  4.๕ อ่ืนๆ  

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2 ดำเนินการประชุม 
  6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการร่วมนำเสนอร่างรูปแบบ 
  6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ 
  6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖5)  40 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

ลำดับที่ ๖ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร      
อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที ่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื ่อสังคม     
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

6. วิธีดำเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

๑. บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
   ๒. ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

๓. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำ 
๔. จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 

  ๕. ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖5)  41 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส่วน/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

ลำดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับก ารบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ      
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

๖. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
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  6.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความ
จำเป็นและเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  ๗.1  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
  ๗.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 04๒-๑๙0-230 ทางโทรสารหมายเลข 04๒-1๙0-230  
  ๗.3 ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย ์

๘. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี ส่วนร่วมใน
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 
  10.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  10.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื ่อง 
ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ลำดับที่ 8 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ 
  3.3 เพื่อให้ผู ้ร ้องได้รับทราบขั ้นตอนของการดำเนินการเรื ่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม                  
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดำเนินการ 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

6. วิธีการดำเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ลำดับที่ 9 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 
กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในรูปของ
คณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โดยงานนโยบาย            
และแผน  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และตัวแทนประชาชนจากทุก                
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่าง และแผนพัฒนาสี่ปีและแผนดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล กำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ คณะ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
6. วิธีดำเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบล 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ บางตำแหน่ง          
ในปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงต้อง
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 
หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่กำหนด 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบ่อ เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
และร่างแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบ่อ  ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตตำบลหนองบ่อ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 

ลำดับที่ ๑0 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน              
ตำบลหนองบ่อ 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมดำเนินการโครงการ รวมทั้ง
ติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
  ๓.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
  ๓.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ ของตน 
  3.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
  ๓.4 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรม 
/มาตรการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖5)  45 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

6. วิธีดำเนินการ 
  ๖.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๖.2 จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ๖.3 เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในปรับปรุงการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๖.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประชาชน 
  ๖.5 เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนต่อไป 
  6.๖ เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
  ๖.7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และมี
ช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่างๆ  

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
ลำดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานต่อผู้กำกับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบ่อ จึงได้มีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดเป็นประจำ 
ทุกปี 
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3. วัตถุประสงค ์
  ๓.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารตำบล 
  ๓.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กำหนด 
  3.๓ เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกำหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

6. วิธีดำเนินการ 
  ๖.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  ๖.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  ๖.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ๖.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  ๖.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม  
เพ่ือจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร  

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการ/กอง ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ลำดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล 
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็น
กลไกสำคัญที่ใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์การบริหารตำบล มีบรรยากาศ
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การทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนำไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารตำบลและลดการทุจริต 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานขององค์การบริหารตำบลเพื ่อให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อทุกคน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

6. วิธีการดำเนินงาน 
  6.1 จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
  6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่ น การแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารตำบล 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานกิจการสภา สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ลำดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ตำแหน่งหน้าที ่สาธารณะเพื ่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม หากใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทำการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการ
กระทำคอร์รัปชั่นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
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  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารตำบล 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่น 
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่ นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได ้
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการ
คอร์รัปชั่นในระดับองค์การบริหารตำบล 

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


