
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 



ค าน า 
 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ท าให้

เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการ

บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก

ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานา

อารยประเทศ ท่ีจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ 

การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบมีวินัย 

ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ท่ีถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณค่า  

  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการ

หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้  เพื่อให้การ

ด าเนินงานดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึงได้จัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้ึน เพื่อ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการถือปฏิบัติ

ตาม ค าสั่ง 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งเป็นนโยบาย

ระดับชาติ ด้วย  

 

 

          ส ำนักงำนปลัด  

        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

                   หน้า  

ค าน า             -  

สารบัญ            -   

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๑ 

ประจ าปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 - หลักการและเหตุผล          

 - วิสัยทัศน์          

 - พันธกิจ           

 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ                      4 

แยกตาม 4 มิติ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  

 - ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”  

 - ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ “การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต”  

 - ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน”  

 - ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการ 

ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”   

 ตารางแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา   12  

การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบประจ าปี พ.ศ.2561  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ประพฤติมิชอบ  แยกตาม 4 มิติ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

หลักการและเหตุผล 

   ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ

บาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด

การทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง

นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ

แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของ

รัฐบาล    

  ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ จึงได้

จัดท าแผน/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  และเพื่อให้ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

หงส์ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

หงส์ ท้ังนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการท่ีมีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  

มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม   ในการรณรงค์  และปลูกจิตส านึกค่านิยมของสังคมให้

ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราช

กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.254๖ 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

  1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  2. เพื่อส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ปฏิบัติราชการ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 



  3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐให้มีความแข็งแรง 

  4. เพื่อให้ระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าท่ี

โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  5. เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ

คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง 

 

เป้าหมาย 

  1. ข้าราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ตลอดจน

ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุก

ฝ่าย 

  2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบของทางราชการและเจ้าหน้าท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเย่ียงอย่าง 

  3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและ

ปรามปรามการทุจริตภาครัฐ 

  4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม

และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

  5. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์สามารถพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและ

ปรามปรามการทุจริต 

 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

  1. คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงาน

ด้วยความโปร่งใส 

  2. ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตของ องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 



  3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสใน

การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

  5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 

  6. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนใน

การป้องกันการทุจริต 
  

วิสัยทัศน์  

    “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต าบลน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ชุมชน 

2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  

5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 

8. ให้หลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

วัตถุประสงค์หลัก  

  1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  

  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง(Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  

  3. การทุจริตถูกยับย้ังอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต  และระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ

ความร่วมมือจากประชาชน  

  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน

ในระดับท่ีสูงข้ึน 

 



ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 

 

กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขของ

ประชาชนในท้องถ่ิน กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้มีบทบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง

ด าเนินการตามหลักการท่ีกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ก าหนดไว้ด้วย  

   การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 โดยเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยการบริหารราชส่วนท้องถ่ิน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ

ทาให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนได้นั้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติราชการตามแต่ละภารกิจต้อง

เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีข้ันตอนการด าเนินการท่ีโปร่งใส มีกลไกการตรวจสิบการดาเนินการได้ทุกข้ันตอน 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หากการด าเนินการตามภารกิจนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  

   การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า

งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ท่ี

กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วม

ตรวจสอบ โดยความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรายงานผลการด าเนินงาน การงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ  

  หากพิจารณาถึงสิ่งมีส่วนจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ใช้อ านาจหน้าท่ีของตน

ไปในทางท่ีมิชอบประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ  

  1) ปัจจัยภายใน เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ินเป็นท่ีตั้ง  ความมีจิตส านึกและ

ตระหนักในลักษณะดังกล่าวท่ีม่ันคง ไม่ขาดตกบกพร่อง แม้จะมีโอกาสและมีของมาล่อตาล่อใจมากมายขนาดไหน 

ก็ไม่อาจจูงใจ ฉุดดึงให้คนท างานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ หลงใหลใช้อ านาจหน้าท่ีไปหาประโยชน์ให้



ตัวเองในทางตรงกันข้าม หากจิตส านึกและความตระหนักท่ีว่านั้นไม่ม่ันคง มีปัญหา และประจวบเหมาะกับมีปัจจัย

ภายนอกท่ีจะกล่าวต่อไป จะย่ิงมีส่วนชักนาให้มีการใช้อ านาจหน้าท่ีไปในทางท่ีมิชอบ ไม่บังควร  

  2) ปัจจัยภายนอก คือประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะได้รับ และโอกาสของความเสี่ยงต่อการ

ทาให้ถูกลงโทษท่ีจะเกิดข้ึนจากใช้อ านาจหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับคนท่ี

มีความบกพร่องในเรื่องจิตส านึกและความตระหนักเท่านั้น เพราะตามประมวลกฎหมายอาญา ค าว่า “โดยทุจริต” 

มีความหมายเดียวกันกับค าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น” จึงไม่ใช่วิสัยของคนท างาน

เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยนัยนี้การได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนรวมถึงบุคคลอื่นจะเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่ง  

ท่ีเป็นเหตุชักนาให้คนของรัฐใช้อ านาจหน้าท่ีไปในทางไม่ชอบ  

 

“แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต” ส าหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าไปปฏิบัติ ประกอบด้วยสาระส าคัญ 

2 ส่วน คือ  

  ส่วนที่ 1 ก าหนดข้ึนเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน  ด้วยการปลูกและปลุก

จิตส านึกและมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีจริยธรรม การค านึงถึง

ประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถ่ิน ซึ่งได้น ากลุ่มประชาชนและเด็กมารวมไว้ในส่วนนี้ด้วย เนื่องจากเป็นการ

ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในส่วนท่ีว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรมอันเป็น

ค่านิยมหลัก ได้ก าหนดไว้ประการหนึ่ง คือ “การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี

ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้ก าหนดให้เป็นมิติท่ี 1 และมีความ

ตระหนักในการความส าคัญกับการด าเนินการให้มีการบริหารราชการท่ีโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน

และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ก าหนดไว้ในมิติที่ 1  

  ส่วนที่ 2 ก าหนดข้ึนเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้จากปัจจัยภายนอก  โดยให้ความส าคัญ

กับการด าเนินการให้มีการบริหารราชการท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน และค านึงถึงการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ได้ก าหนดไว้ในมิติที่ 2 – มิติที่ 4 มีสาระส าคัญ ดังนี้  

 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต (มิติที่ 1) 

วัตถุประสงค ์ 



  เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองหงส์บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ รวมท้ังการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน 

เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  

  1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการเมื องฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 ลักษณะ ดังนี้  

   1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีให้

บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล  

   1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  

   1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

  1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ใน 3 ลักษณะ 

ดังนี้  

   1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

   1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  

   1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

  1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้  

   1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต  

   1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  

   1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  



 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจรติ (มิติที่ 2)  

วัตถุประสงค ์ 

  มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  สร้าง

มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  

  2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

  2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่  

   2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่อง

การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน  

   2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง

อย่างเคร่งครัด  

   2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความ

พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

  2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการให้กิจการ ดังนี้  

   2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน  เปิดเผย ณ ท่ีท าการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

   2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ

แทน หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ ในลักษณะดังต่อไปนี้  



   2.4.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  

   2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน  

   2.4.3 ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

  2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ  หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  โดย

ด าเนินการให้ดังนี้ 

   2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคคลในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย

ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

   2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด อ าเภอท่ีได้ด าเนินการตาม

อ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

   2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณี

เรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  

 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (มิติที่ 3) 

วัตถุประสงค ์ 

  เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ

ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เสริมสร้างและพัฒนา

เครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการ

แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  

  3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขาวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก

ขั้นตอน โดย  

   3.1.1 จัดให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ  



   3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหาร

งบประมาณ การเงิน การ จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

และตรวจสอบได้  

   3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเป็น

ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน  

  3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน โดย  

   3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการด าเนินกิจการ ตาม

อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการด าเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ

สุขอนามัยของประชาชนในท้องถ่ิน  

   3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  

   3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน /ร้องทุกข์ ได้

ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง

ระยะเวลา และผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย  

   3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  

   3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ  

   3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  

วัตถุประสงค ์ 



  มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน 

และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ

ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับท่ี

เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  

มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ประกอบด้วย  

  4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ก าหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี  

   4.1.1 มีการจัดท าและรายงานจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  

   4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ

ปรับปรุง หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้

ก ากับดูแล  

  4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ

ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้มี  

   4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  

   4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ  

   4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  

  4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

   4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

หน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  

   4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ าย

บริหารตามกระบวนการและวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  

   



 

  4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ

ต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย  

   4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  

   4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  

  แผนการป้องกันการทุจริต เป็นแผนท่ีได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามท่ีมีปรากฏอยู่

ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และท่ีได้พิจารณาก าหนดให้มีการเพิ่มเติมตามเหมาะสมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง  

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการป้องกันการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาและสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่า

ห้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)  

 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผน  

  1. เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  

  2. เพื่อเสริมสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน

การปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถ่ิน  ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการ

ประพฤติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

  3. เพื่อให้การบริหารราชการาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี  

  4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน  



  5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินท่ีมี

ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง  

 

 

 

 

  การด าเนินตามนโยบายของฝ่ายบริหารให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมและซึ่งเป็นการสอดรับกับการ

ด าเนินการให้เป็นไปตามแต่ละมิติที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 4 มิติ คือ  

  มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  

  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  

  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 1.1 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาทอ้งถ่ิน และฝ่าย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถ่ิน  
 

1.1.1(1) โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมคณะ
ผู้บริหารสมาชิก อบต.และ
พนักงานส่วนต าบล 
 

50,000 งานบริหาร 

งานทั่วไป  

ส านักงาน
ปลัด 

             

2  1.1.2 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม 
 

1.1.2(1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบตัิงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส”์ 
 

- งาน
กฎหมาย 
และคดี  

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

 

           ไม่ใช้
งบประมาณ 

3  1.1.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักที่จะไม่
กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน 

1.1.3(1) กิจกรรมให้ความรู้ 
“เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส ์

- งาน
กฎหมาย 
และคดี  

ส านักงาน
ปลัด 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

 



มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4   1.1.3(2) มาตรการ “จัดท า
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” 

- งาน
กฎหมาย 
และคดี  

ส านักงาน
ปลัด 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

5 1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

1.2.1 (1) มาตรการ 
“เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต” 

- งาน
กฎหมาย 
และคดี  

ส านักงาน
ปลัด 

            ไม่ใช้
งบประมาณ 

6  1.2.2 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

1.2.2(1) โครงการปลูกต้นไม้
และบ ารุงรักษาในพ้ืนที่
สาธารณะ 
 

25,000 งาน
ส่งเสริม

การเกษตร  
ส านักงาน

ปลัด 

             

7   1.2.2(2) โครงการรักน้ า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน 
 

25,000 งาน
ส่งเสริม

การเกษตร  
ส านักงาน

ปลัด 

             

 

 

 



 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8   1.2.2(3) โครงการสร้างและ
ปรับปรุงสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจในเขตชุมชน 

 

500,000 งาน
ส่งเสริม

การเกษตร  
ส านักงาน

ปลัด 

             

9   

 
1.2.2(4) โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในเขต
ชุมชน 
 

500,000 งาน
ส่งเสริม

การเกษตร  
ส านักงาน

ปลัด 

             

10   1.2.2(5) โครงการลดและ
แยกขยะมูลฝอยในชุมชน 
 

30,000 งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

11  1.2.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.2.3(1) โครงการส่งเสริม
การใช้ชีวิตตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง(ปลูกพืชใช้น้ าน้อย) 
 

50,000 งาน
ส่งเสริม

การเกษตร  
ส านักงาน

ปลัด 

             

 

 



 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 1.3 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

 

1.3.1(1) โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                                                 

37,500 งาน
การศึกษา
สวัสดิการ
สังคมฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

13  1.3.2 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริต 
 

1.3.2(1) โครงการอบรม
จริยธรรมและคุณธรรมให้เด็ก
เยาวชนและประชาชน
(ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) 

50,000 
 

งาน
การศึกษา 
ส านักงาน

ปลัด 

             

14  1.3.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ 
 

1.3.3(1) โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และมีจิตส านึกการ
ปฏิบัติตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก                                 

150,000 งาน
การศึกษา 
ส านักงาน

ปลัด 

             

15   1.3.3(2) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและ
เยาวชนในการปลูกฝังหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

150,000 งาน
การศึกษา 
ส านักงาน

ปลัด 

             

 



 

 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16   1.3.3(3) โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้และมีจิตส านึกการ
ปฏิบัติตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชน
และประชาชน        
                 

150,000 งาน
การศึกษา 
ส านักงาน

ปลัด 

             



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

2.1.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.1(1) กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน                 

- งาน
กฎหมาย 
และคดี  

ส านักงาน
ปลัด 

             

2 ๒.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามหลกั
คุณธรรม ทั้งในเร่ืองการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 
 

2.2.1(1) มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
 

- งานบริหาร 
งานทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 

             

3   2.2.1(2) กิจกรรม “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน”                                                               

- งานบริหาร 
งานทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 

             

 

 

 

 



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4  2.2.2 สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

2.2.2(1) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
 

- งาน
การเงิน 

และบัญชี  
กองคลัง 

             

5   2.2.2(2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
 

- งานพัสดุ 
กองคลัง 

             

6  2.2.3 สร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการ
สาธารณะ/บรกิาร
ประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กันและโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ 
 

2.2.3(1) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง 
 

- งานพัสดุ 
กองคลัง 

             

 



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7   2.2.3(2) โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส ์

- งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

8 2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลกัการ
บริหารกิจการบา้นเมือง 
ที่ดี 
 

2.3.1 มีการจัดท า
แผนภูมิข้ันตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน 
เปิดเผย ณ ที่ท าการและ
ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

2.3.1(1) กิจกรรมการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน                           

- ทุกกอง/
ส านัก 

             

9   2.3.1(2) โครงการลด
ข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ        . 
 

- ทุกกอง/
ส านัก 

             

 

 

 



 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10  2.3.2 มีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทนหรือการด าเนินการ
อื่นใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 

2.3.2(1) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการ                                                    

- ทุกกอง/
ส านัก 

             

11 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
ที่ประจักษ ์
 

2.4.1 ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
มีความซื่อสัตย์ สุจริต    
มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

2.4.1(1) กิจกรรมยกย่องเชิด
ชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์

- งานบริหาร 
งานทั่วไป
ส านักงาน

ปลัด 

             

12  2.4.2 ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถ่ิน 
 

2.4.2(1) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคณุแก่
คณะกรรมการชุมชน 
(คณะกรรมการแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ 

- งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

 



 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13  2.4.3 ยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลทีด่ ารงตน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

2.4.3(1) กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  

- งาน
ส่งเสริม

การเกษตร  
ส านักงาน

ปลัด 

             

14 2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบ หรอืรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

2.5.1 ด าเนินการให้มี
ข้อตกลงระหว่างบุคลากร
ในองค์กรได้ปฏิบัตหิน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคูณธรรม 
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

2.5.1(1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฎิบัติราชการ”                
 

- ทุกกอง/
ส านัก 

             

15   2.5.1(2) กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ 
 

- ทุกกอง/
ส านัก 

             

 

 



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16  2.5.2 มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอที่
ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

2.5.2(1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส์                                        
  

- ทุกกอง/
ส านัก 

             

17   2.5.2(2) มาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครฐัและ
องค์กรอิสระ 

- ทุกกอง/
ส านัก 

             

18  2.5.3 ด าเนินการให้มี
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเร่ือง
ร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 

2.5.3(1) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
ร้องเรียน 

- งาน
กฎหมาย 
และคดี  

ส านักงาน
ปลัด 

             



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19   2.5.3(2) มาตรการ 
“ด าเนินการเกี่ยวกับเร่ือง
ร้องเรียน กรณีมี         .   
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ว่า
ทุจริตและปฏิบตัิราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
  

- งาน
กฎหมาย 
และคดี  

ส านักงาน
ปลัด 

             



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้
ทุกข้ันตอน      
 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ  

 

3.1.1(1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์ ให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน  

- งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 

             

2   3.1.1(2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส ์

- งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 

             

3 
 
 
 
 
 
 

 3.1.2 มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ
การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

3.1.3(1) โครงการ
ประชาสัมพันธ์อินเตอร์เน็ต
ต าบล                     
 

- งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 

             

 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  
 

วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบได ้

                

4  3.1.3 มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏบิัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์
กับการมสี่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

3.1.3(1) มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย” 
 

- งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 

             

5   3.1.3(2) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส”์ 
 

- งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 

             

6   3.1.3(2) โครงการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารใน
ระบบต่าง  ๆ
 

- งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 

             

 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการด าเนิน
กิจการ ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถ่ิน 
 

3.2.1(1) โครงการสนับสนุน
เวทีประชาคม                                 

50,000 งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

8   3.2.1(2) การด าเนินงานศูนย์
รับเร่ืองราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหงส ์                                                                

- งาน
กฎหมาย 
และคดี  

ส านักงาน
ปลัด 

             

9  3.2.2 มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถ่ิน
สามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

3.2.2(1) โครงการการ
ด าเนินงานศูนย์รับเร่ืองราว
ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส์                                                   

- งาน
กฎหมาย 
และคดี  

ส านักงาน
ปลัด 

             

 

 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10  
 

 3.2.2(2) มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                      

- งาน
กฎหมาย 
และคดี  

ส านักงาน
ปลัด 

 

             

11  3.2.3 มีรายงานหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณอ์ักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ได้ทราบถึงการ
ได้รับเร่ือง ระยะเวลา 
และผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ 
 

3.2.3(1) กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ                                                               

- งาน
กฎหมาย 
และคดี  

ส านักงาน
ปลัด 

 

             

12 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดท างบประมาณ 
 

3.3.1(1) โครงการ อบต.พบ
ประชาชน                                     

50,000 งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

13  3.3.2 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดหาพัสด ุ

3.3.2(1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง                                                                  

- กองคลัง 
ส านักงาน

ปลัด 

             

 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ต่อ 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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3.3.3 ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน                                           
 

3.3.3(1) มาตรการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบรหิาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์   
                                                   

- งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักงาน

ปลัด 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายใน ตามที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
 

4.1.1 มีการจัดท าและ
รายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายในให้          
ผู้ก ากบัดูแล  
 

4.1.1(1) โครงการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2564 
                                                   

- งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

2   4.1.1(2) โครงการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 
 

- งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

3  4.1.2 มีการติดตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยด าเนินการให้
มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบรหิาร
ความเสี่ยง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบตัิ
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากบั
ดูแล 
 

4.1.2(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

- งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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  4.1.2(2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหงส ์                                                                                       

- งาน
วางแผน
สถิติฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

             

5 ๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
หรือการบรหิารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
 

4.2.1(1) มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย       

- งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักปลัด 

             

6  4.2.2 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงบประมาณ 
การรับ - จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
 

4.2.2(1) กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจ่าย 
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหงส์                                                                        

- งาน
การเงิน

และบัญชี 
กองคลัง 

             

 

 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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4.2.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การจัดหาพัสด ุ                                     
 

 4.2.3(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน                                                                            

- งานพัสดุ 
กองคลัง 

             

8 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ท้องถ่ิน 

4.3.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

4.3.1(1) โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศกึษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง
และผู้น าชุมชน                                                                       

300,000 งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักปลัด 

             

9  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 
 

4.3.2(1) กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถ่ินให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร                                    

- งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
ส านักปลัด 

             

 



มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ที่ ภารกิจตามมิต ิ รายละเอียด 

การจัดท าแผน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยงาน

ที่

รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมายเหต ุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 4.4 เสริมพลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทกุภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 

 4.4.1(1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 
 

- งาน
กฎหมาย 
และคดี  

ส านักงาน
ปลัด 

 

             

11  4.4.2 บูรณาการทกุภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
 

4.4.2(2) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต  

- งาน
กฎหมาย 
และคดี  

ส านักงาน
ปลัด 

 

            เบิกจ่าย
งบประมาณ
จากหมวด
ค่าใช้สิอยฯ 



 

 
 
 

 

ค าส่ังองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ที่  179/๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองหงส์   

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

  ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมา- 
ภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล    
    เพื่อให้การจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย 

  ๑. ปลัดองค์การบริการส่วนต าบลหนองหงส์     ประธานกรรมการ 
  2. รองปลัดองค์การบริการส่วนต าบลหนองหงส์     กรรมการ 
    3. หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
  4. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  5. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  6. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ     กรรมการ 
  7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการ 
  8. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     กรรมการ 
   9. นิติกรช านาญการ       กรรมการและเลขานุการ 

/ ให้ผู้ท่ีได้รับ.. 



-2- 

 

  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งมีหน้าท่ี พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดจัดท าแผนการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  19 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕60   

 

 

  (ลงชื่อ)   -หัตถชัย เมืองจีน-             

                  (นายหัตถชัย เมืองจีน) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


