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คำนำ 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  
ให้ สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ที่จะยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนา ประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุก
มิติและใน ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบัน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้ โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น
และเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต นำเงินงบประมาณมา
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติ ก็จะมีความ
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน โดยยึดหลัก
แห่งการปกครองชุมชนของตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้ เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จึงได้
แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลควน
สุบรรณต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
มิถุนายน 2565 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่ าง ๆ ให้ 
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะ
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนา ประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากร ธรรมชาติยังยืน” โดยจะมีการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุก
มิติและใน ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 -2580) ในประเด็นที่ (21) 
การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) อยู่ใน อันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน) เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่า
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556 - 2570) ได้กำหนดตัวชี้วัด ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และ
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไปองค์กรเพ่ือความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption 
Perception Index - CPI) ประจำปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้ 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนของอันดับได้ปรับตัวลดลงเป็นลำดับที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อน
ให้ได้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจรติอย่างเร่งด่วน  

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบัน 
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 ,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้ 
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลัก ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไก
สำคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการ
ทุจริต นำเงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว 
ประเทศชาติ ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นให้
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เกิดความยั่งยืน รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองชุมชนของ
ตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้ เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และร่วมแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และนำแผนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 เพ่ือให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความ
โปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อันเป็นการยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้ง
ประเทศ ด้วยการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริตขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้มีกรอบการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566-2570) ให้มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ในส่วนเป้าหมายที่ให้ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกัน
และแก้ไขการทุจริตและประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัด คือ ค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต และแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง คือ แผนปฏิบัติการด้าน การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไก ในการพัฒนากรอบการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้อง กับกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ที่กำหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วม การประเมิน 
ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนี การรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  

1.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง  ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

(Likehood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย  
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คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likehood) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
ประเด็นที่พิจารณา  

 
ระดับคะแนน  

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สงู 5 = สงูมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง (Likehood)  

ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/คร้ัง 
ไม่เกิน 5 คร้ัง/ปี 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์  1     

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

มูลค่าความเสียหาย  0-500 บาท 500-1,000 บาท 1,000-2,000 บาท 2,000-5,000 บาท 5,000 บาทขึ้นไป 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/  
การดำเนินงานของหน่วยงาน  

1     

 
1.2 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ส่วนระดับของ ความ เสี่ยง (Degree 
of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร 
โดยได้กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก 

โอกาสเกิด
(Likehood) 

ผลกระทบ(Impact)  

1 2 3 4 5 

5      

4      

3      

2      

1 1     

* หมายเหต ุระดบัความรุนแรงของความเสี่ยง 1 = ต่ำ /2= กลาง / 3 =สูง / 4 = สูง / 5 =สูงมาก 

ตารางที่ 1 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต 
ลำดับที ่ ขั้นตอนการทำงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจรติ (Risk Score) (L x I )  

(Likehood)  (Impact)  (Risk Score)  
(L x I )  

1 1.จดมิเตอร์น้ำประปา
ประจำเดือน  

การยักยอกจัดเก็บเงินค่าน้ำ 
ประปา  

1 1 1 

2 2. ออกใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบแจ้งหนี้  

    

3 3. ออกพื้นที่เกบ็เงินค่า
น้ำประปา  
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ตารางที่ 2 ประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยงการทุจริต 

ลำดับที ่ ขั้นตอนการดำเนินงานประเด็นความเสี่ยงดา้นการทุจริต มาตราการการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจร ิ

- - - 

   

   

* หมายเหตุ เนื่องด้วย ระดับความเสี่งการทุจริต ต่ำ จึงไม่ต้องจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริตเพ่ิมเติมเฉพาะขั้นตอน

ของการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สุง/ปานกลาง/ ตามตารางที ่1 

 
2. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้น 
ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็น
องค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ 
ซ่ึงได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผล
ให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชัน
ทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) ผลคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต ประจำปี 2563 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้  36 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งไม่
เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่ในส่วนอันดับได้ปรับตัวลงเป็นลำดับที่ 104 จากอันดับ 101 ย่อมสะท้อนให้เห็นได้ว่า
ประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน 

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบัน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการการะจายอำนาจ
จากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญ
ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริตนำ
เงินงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็
จะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) นำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ให้มีความ 
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สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปละประพฤต
มิชอบ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชอบ โดยนำหลักธรรมาภิ
บาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการพัฒนากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันการ
ทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผน
แม่บทฯที่กำหนดไว้ว่าในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index – 
CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  

1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  

2) เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ 
(Integrity and Tranparency Assessment : ITA)  

3) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้ เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และการควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสมปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
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4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึกรักท้องถิน่ อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้
คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index – CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
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ส่วนที่ 2 
ตารางแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) 

มิติ ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1.การ
สร้าง
วัฒนธรรม
สุจริต 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร
ราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถ่ินและฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.2 การเสริมสร้างจิตสำนึก

และความตระหนักแก่

ประชาชนทุกภาคส่วนใน

ท้องถ่ิน1.3 การเสริมสร้าง

จิตสำนึกและความ

ตระหนักแก่เด็กและ

เยาวชน 

(1) โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
(2) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการให้แก่บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
(3) มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
(4) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซอ้นขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหงส์ 
(5) โครงการส่งเสริมการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
(6) โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
หนองหงส์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรสุจริต 
(7) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต 
(8) โครงการบุคลากรต้นแบบ  
ด้าน "บริการเป็นเลิศ" 
(9) โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วย
ความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์
สุจริต 
(10) โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนฯ  
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มิติ ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ป ี2570 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  (11) โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(12) โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต(13) ยกย่องเชิดชู
เกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
(14) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติ
คุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
(15) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำ
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หงส์ 
(16) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหงส์ 
(17) โครงการประกวดคำขวัญต่อต้าน
การทุจริต 
(18) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
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 รวม จำนวน 18 โครงการ จำนวน 
150,000.- 

จำนวน 
150,000.- 

จำนวน 
150,000.- 

จำนวน 
150,000.- 

จำนวน 
150,000.- 

 

2.การ
บริหาร
ราชการ
ด้วย
ความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.2 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
2.3 มาตรการลดการใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

(1) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน 
(2) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงบประมาณ 
(3) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหงส์ 
(4) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการ
นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหงส์ด้วยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เพื่อยกระดับคุณธรรมฯ 
(5) มาตรการ NO Gift Policy 
(6) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
(7) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหงส์ 
(8) มาตรการการสร้างความโปร่งใส่ใน
การบริหารงานบุคคล 
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         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 

มิติ ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

   (9) กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน" 
(10) มาตการนำผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
มาใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ของ
บุคลากร 
(11) กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี" 
(12) กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจำปี 
(13) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหงส์ 
(14) มาตรการป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไม่สมควร  
ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
(15) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
(16) โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
(17) โครงการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
(18) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการ 
(19) โครงการ "บริการเป็นเลิศ ก่อเกิด
ความประทับใจ"(ยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล) 
(20) โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
(21) มาตรการประเมินความคุ้มค่าใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหงส์ 
(22) มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใส 
(23) มาตรการจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
(24) กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองหงส์ 
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         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 

มิติ ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  (25) โครงการจัดทำคู่มือสำหรับ
ประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(26) โครงการจัดทำคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหงส์ 
(27) โครงการจัดทำมาตรฐานการ
ให้บริการประชาชน 
(28) มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หงส์ 
(29) มาตรการกระจายอำนาจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
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 รวม จำนวน 29 โครงการ จำนวน 
8,000.- 

จำนวน 
8,000.- 

จำนวน 
8,000.- 

จำนวน 
8,000.- 

จำนวน 
8,000.- 

 

3.การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น
การรับรู้และตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
3.3 การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

(1) โครงการจัดเวทีประชาคม 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
(3) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหงส์ 
(4) โครงการประชุมสภาสัญจร 
(5) มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหงส์ 
(6) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวัง
การทุจริต 
(7) โครงการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
(8) กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
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 รวม จำนวน 8 โครงการ จำนวน 
80,000.- 

จำนวน 
80,000.- 

จำนวน 
80,000.- 

จำนวน 
80,000.- 

จำนวน 
80,000.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 

มิติ ภารกิจ 
ตามมิต ิ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หมายเหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4.การ
ยกระดับ
กลไกการ
ตรวจสอบ
การ
ดำเนินการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 การจัดวางระบบ
ตรวจสอบภายในการ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงการทุจริต 
4.2 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
4.3 มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

(1) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี 
(2) กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
(3) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหงส์ 
(4) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 
(5) โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
(6) มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ 
หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหงส์ 
(7) มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหงส์ 
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50,000 
 
 
 

100,000 
 
- 
 
 
 
- 

 

 รวม จำนวน 7 โครงการ จำนวน 
150,000.- 

จำนวน 
150,000.- 

จำนวน 
150,000.- 

จำนวน 
150,000.- 

จำนวน 
150,000.- 

 

รวมท้ังสิ้น จำนวน 62 โครงการ จำนวน 
253,000.- 

จำนวน 
253,000.- 

จำนวน 
253,000.- 

จำนวน 
253,000.- 

จำนวน 
253,000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ตามแผนปฏบิัติการ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

 

1.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง

ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และการประพฤติตนตามประมวล

จริยธรรม 

 

โครงการ ลำดับที่ 1 

1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2 หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ตา่ง 
ๆ ที่บุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการ อย่าง
เคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำมักเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความ
เข้าใจโนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึง
ส่งผลให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกระทำผิดกฎหมายระเบียบต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความชอบธรรม คำนิ่งถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทั้ง เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้บุคสากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่
เที่ยวร้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้ กฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึด
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสริภาพของ
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จำนวน 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2 ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมการดำเนินโครงการ 
3) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องสำหรับ 

บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4) จัดทำเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 

7. งบประมาณตำเนินการ 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่

น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี 
2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนว

ทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ทำแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
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ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสริภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(สำรวจโดยใช้
แบบประเมินติตตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

โครงการ ลำดับที่ 2 

1.ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้แก่บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม พูน
ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมทูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 

3) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยืดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตัวยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิน่ จำนวน 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร 
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวซ้องสำหรับ 

บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวซ้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
4) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
5) รายงานผลการดำเนินการ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ต้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรผู้บริหาร

และสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอย่าง
น้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายไตรมาส) 

2) บุคลากร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยแบบทดสอบ/แบบประเมินผล) 

ผลลัพธ์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการ

ปฏิบัติงานอย่างเคร่งควัดด้วยความชอบธรรม คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนโดยใช้แบบประเมินติ
ตตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 

โครงการ ลำดับที่ 3 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2.หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่ งมีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ 
นอกจากนี้ สำนักงาน กพ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และ
กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสำนักงาน กพ ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
นำแนวทางการดำเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม. 
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ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องคก์ารบริหารส่วนตำบล

หนองหงส์จึงได้จัดทำมาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์" ขึ้น 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งการเมืองและฝ่ายประจำทุกระดับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแหง่ประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการให้มีครามโปร่งส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และเป็นสากล 

2) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) เพื่อให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดวามม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขตสร้าง
ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม ตามลำดับ 

5) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้าง
ความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
2) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กรและสาธารณชน 
3) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
4) ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราซการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด 
5) ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มี 

ส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูใด้ตามมาตรา 9 วรรคหนี่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทาง
และรูปแบบที่กำหนด) 

6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจแนว

ทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองหงส์ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดดามผล) 

1.1.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการขีดม่ันผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนที่จะไม่

กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ 

 

โครงการ ลำดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่อง
เป็นการปฏิบัติสีบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จึงได้ดำเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหงส์ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
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2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองหงส์  
3) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มีจิตสำนึก ค่านิยม และ

วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน มุง่สู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จำนวน 70 คน 
5. วิธีการดำเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งตา่ง ๆ 

2) ปรับปรุงขัน้ตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำร่างคู่มือ/แนว
ทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินการเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

4) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามข้อเสนอแนะที่ได้
จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจดัทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยซน์ทับซ้อน 

5) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับช้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

6) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และ
สาธารณะชนให้รับทราบ 

7) รายงานผลการดำเนินการ 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณในการดำเนินโครงการ 

งบประมาณ 50,000.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยซน์ทับซ้อนร้อยละ 80 

ของจำนวนพนักงานฯ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 
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2) มีคู่มอื/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ชุด 
3) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง (เช่นเว็บไซต์

หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน เป็นตัน) 
ผลลัพธ์ 
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีความประพฤติปฏิบัติงานยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมไม่มี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

1.1.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 

โครงการ ลำดับที ่5 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสำคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย 
จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนของประเทศไทยมานาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังเพ่ือทำให้ปัญหาการทุจริตลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนำ
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงคู่นิยมไปใน
ทิศทางท่ีไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน 

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จึงจัดทำโดรงการส่งเสริมการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

ธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) เพื่อให้ผู้บริหารห้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีความรู้ความเข้าใจในหลัก 
2) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีความรู้ความเข้าใจและให้

ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) และมีค่านิยมในการต่อต้านการ
ทุจริต 

3) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักและ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
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4) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สามารถนำองค์ความรู้หลักธรรมาภิ

บาลไปประยุกตใ์ช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จำนวน 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) จัดทำกำหนดการ 
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
5) จัดฝึกอบรมตามกำหนดการ 
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณทีใ่ช้ในการดำเนินการ 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ทีเ่ข้ารับการอบรมผ่านการ

ทดสอบความรู้ ธรรมาภิบ าล ร้อยละ 90 (ทดสอบความรู้ผ่ านระบบทดสอบความรู้ ธรรมาภิบาลออนไลน์  
http://ggde.nacc.go.th) 

ผลลัพธ์ 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์นำหลักธรรมาภิบาลมา
ปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ร่วมต่อด้านการทุจริต 
(สำรวจโดยแบบประเมินติดตามผล) นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ 
(สำรวจโดยใช้แบบประเมนิติดตามผล) 

 
 

http://ggde.nacc.go.th/
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โครงการ ลำดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว
ยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร
ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัด
ในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จ ริยธรรมอันจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานอันจะ
นำไปสู่การทำงานที่ม่งผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืนจึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์นำหลักคุณธรรม จริยธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

2) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ คำนิยม ในการปฏิบัติงานอย่างชื่อ
สัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จำนวน 70 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
2) มอบหมายงานให้กบัผู้รับผิดขอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรม 
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสาร

ประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
5) ดำเนินการตามรปูแบบและกำหนดการที่กำหนด 
6) รายงานผลการดำเนินการ 
7) เผยแพร่การดำเนินโครงการผ่านเว็บไชต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการตำเนินการ 

งบประมาณจำนวน 100,000.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงาน

ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
บุคลากรนำหลักคุณธรมจริยธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรสุจริต

ในหน่วยงาน (สำรวจโดยใช้แบบติดตามประเมินผล) 

โครงการ ลำดับที่ 7 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พศ. 2561- 2580 ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมีชอบ
กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จึงได้กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มีความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต สอดส่อง 
เฝ้าระวังไม่ใหเ้กิดการกระทำการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดทุจริตในที่สุด 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ต้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
ฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

2) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป 
เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
 
 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหงส์ จำนวน 100 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
2) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
3) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกต้านการตอ่ต้านการทุจริต 

(เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว วีดิทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นตัน) 
4) นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด  
5) ดำเนินการเผยแพร่ ประตาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่กำหนด 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดขอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ข้อมูล/ องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจำนวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 
2) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไปมีความรู้ด้านการ

ต่อต้านการทุจริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานทั่วไป เฝ้าระวัง 

การทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทจุริต (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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โครงการ ลำดับที่ 8 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน "บริการเป็นเลิศ" 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 
และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง ซึ่งภารกิจที่สำคัญคือการบริการประชาชนตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจิตในการให้บริการและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่
เลือกปฏิบัติ ก็จะก่อให้เกิดความพึงใจในการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ 

หากองค์กรมีการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ บริการ
ด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอ่ืน ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการ
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ผู้ให้บริการให้บริการประชาชนผู้รับบริการต่อไป 

เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน บุคลากร ผู้ให้บริการ ให้บริการประชาชนด้วยจิต
บริการ จึงได้จดัทำโครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน "บริการเป็นเลิศ" 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านบริการยอดเยี่ยม และเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากรคนอ่ืน ๆ ให้บริการ
ประชาชนด้วยจิตบริการ เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม 

2) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ 
3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน 

ท้องถิ่น 
4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
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3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรตันแบบ ต้านบริการเป็นเลิศ และเผยแพรให้บุคลากร 

ให้ทราบ 
4) เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพ่ือเข้า

รบัการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรต้นแบบ ต้านบริการเป็นเลิศ 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ โดยประเมินผลจากหลักเกณฑ์ 

ที่กำหนด โดยนำผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากประชาชนมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินร่วมด้วย 
6) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ 
8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรต้นแบบ ด้านบริการเป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชน

ได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไชต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย 
หอกระจายขา่ว เป็นต้น 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีพนักงานต้นแบบด้านบริการประชาชนยอดเยี่ยม 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

โครงการ ลำดับท่ี 9 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซ่ือสัตย์สุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนตแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจต้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
จากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1  
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และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วย
ความวิรยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จึงได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และชื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากร
คนอ่ืน ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต 
2 เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และ

ซื่อสัตย์สุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะและ
ซื่อสัตย์สุจริต 

2) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัตเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรต ิ
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 
4) เชิญชวนให้สำนัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพ่ือเข้า

รับการคัดเลือก 
5) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความ

วิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 
6) ประกาศผลการคัดเลือก 
7) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับ

ทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชามพันธ์ จดหมายข่าว หอกระจายข่าว เป็นต้น 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีบุคลากรตันแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 

1.2.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

โครงการ ลำดับที่ 10 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. หลักการและเหตุผล 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ "Conflict of Interest"ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งปลูกฝังองค์ความรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความขัดแยังระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแยัง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่
เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมีติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่สำคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่
ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จึงได้จัดทำโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน ร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนราม
ของประเทศชาติ ทำให้เกิดเป็นคำนิยมที่จะไม่ยอมรับการทุจริต 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2) เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม 
3) เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จำนวน 100 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 
2 มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/กำหนดการและหัวข้อการอบรม 
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร, เชิญกลุ่มเป้าหมาย 
5) ดำเนินการตามรูปแบบ/กำหนดการ ที่กำหนดไว้ 
6) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมให้กับประชาชน จำนวน 1 ครั้ง 
2 ประชาชนมีครามรู้ความเข้าใจและสามารณแยกแยะผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
3) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 80 

ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนร่วมปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม และสาธารณประโยชน์ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 

1.2.2 ประชาชนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน

ติดตามผล) 

 

โครงการ ลำดับที่ 11 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจั ดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักตันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน้ำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
มุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริต ค่ านิยมที่ถูกต้องสร้างความ
ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการใน
การลงโทษผู้กระทำผิดหรือผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
2) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตให้แก่ประชาชน 
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในชีวิตประจำวัน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จำนวน 100 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
2) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3) กำหนดรูปแบบ กำหนดการ และหัวข้อการอบรมประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 
4) ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมเอกสาร 
5) ดำเนินการตามรูปแบบและกำหนดการที่กำหนด 
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
งบประมาณ 100,000.-บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมจำนวน 1 ครั้ง 
2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้

แบบประเมินติดตามผล) 

1.2.3 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 

โครงการ ลำดับที่ 12 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอำนาจการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        
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รวมทั้ง แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการ

ป้องกันและเฝ้าระวังที่มุ่งเน้นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริตและมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริต รวมถึงสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่
ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริต โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตโดยเริ่มจากการสร้างสำนึก
ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดทำโครงการสริมสร้างคำนิยมการต่อต้านการทุจริตเพ่ือเป็นการ
ปลูกฝัง:คา่นิยม ให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนจากทุกภาคส่วน มีวินัย เคารพ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เป็นกลไกในการแก้ใขปัญหากรทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกให้พระหนักถึงการสร้างคำนิยมและการฝ้าระวังต่อด้านการทุจริตให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน 

2) เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม 

3) เพื่อประชาสัมพันธ์บุคคลตัวอย่างที่ดีดำรงตามหลักคุณธรรมจริยธรรมไปสู่องค์กรหรือบุคคลภายนอก 
4) เพ่ือเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จำนวน 80 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดหาข้อความที่เก่ียวข้องกับการสร้างคำนิยมการต่อด้านการทุจริต 
2) จัดทำสื่อในรูปแบบตามช่องทางที่กำหนดไว้ 
3) เผยแพร่ให้ประชาชน รวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที ่
4) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาและชุมชนในเวทีต่าง ๆ 
5) ประเมินติตตามผลการดำเนินการ 
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) เผยแพร่สื่อการสรา้งค่านิยมต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 
2) มีการรณรงคใ์นสถานศึกษาและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 
ผลลัพธ์ 
1) เด็ก เยาวชน และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักร่วมกันใน

การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
2) ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

(สำรวจจากรายชื่อเครือข่ายต่อต้านการทุจริต) 

โครงการ ลำดับที่ 13 

1. ช่ือโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกยีรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำให้การมี
คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทจริตทุกระดับทุกภาค
ส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืน ๆ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนวุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดซูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัสหรือประกาศเกี ยรติคุณแก่ผู้กระทำความดีเพ่ือ
ส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง 
เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสำคัญในการ
พัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ือสร้างขวัญ กำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้ นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ ดี อันเป็น 

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานและบุคคลในเขตพ้ืนที่องคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะทำงานยกย่องเชิดซูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์
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2 คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์และ

เผยแพรให้แก่สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
4) คณะทำงานฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติคนให้เป็นที่ประจักษ์ 
5) ประกาศผลการยกย่องเชิตชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่

ให้แก่สาชารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
6) ดำเนินการจัดพิธีการมอบประกาศยกย่องเชิดซูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น 

ที่ประจักษ์ 
7) รายงานผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
จำนวนหน่วยงานและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิตซูเกียรติ 
ผลลัพธ์ 
1) มีหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฎต่อสังคม 
2) ประชาชนนพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

มีความซื่อสัตย์สุจริต 

โครงการ ลำดับที่ 14 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งส่งเสริม 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้มี
คณะกรรมการชุมชน เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ 
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เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในแต่ละชุมชน ต้องอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ

ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือยกย่องเชิดซูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติหน้าที่
เป็นกรรมการชุมชนมาด้วยตี จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง 

2) เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีต่อสังคมให้มี
ขวัญและกำลังใ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะกรรมการชุมชนไนเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมซนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
2) จัดทำประกาศเกียรติคุณ เผยแพรให้สาธารณชนทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 
3) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทียาวบ้าน 
4) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ตั้งแต่ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ 4 ปีได้รับการยก

ย่องเชิดซูเกียรติ 
ผลลัพธ์ 
1) มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ตี ต้านการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 
2) ประชาชนในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจ และมีจิตสำนึกบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ 
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โครงการ ลำดับที่ 15 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม 
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสำคัญในการ
พัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักสำคัญ
ของการทำความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำ
ความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์หรือเต็ม
ใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์อย่างสม่ำเสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จึงจัด
กิจกรรมยกยอ่งและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 

ผู้ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทำคุณประโยชณ์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหงส์โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละแลยทำคุณประโยชน์ และควรได้รับการยกย่อง
ชมเชยและเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยชั่วกัน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิงกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หงส์ 

2) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหงส์ ตระหนักถึงความชื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

3) เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประยาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัตตินตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกซนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2) ผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล 

หน่วยงานองค์กรดีเด่น 
2) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทำความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
3) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดซูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกและได้

คะแนนสูงสุด 
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4) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณตำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
จำนวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรตีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของสำนักงานปลัด องค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 

และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 

1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

 

1.3.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 

 

โครงการ ลำดับที่ 16 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ใขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีคำนิยมในและรู้สึกไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติ 
กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ. ศ 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้คุณธรรมและจริยธรรมในการ 
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ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 กำหนดส่งเสริมการดำเนินงานและจัตตั้งแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์พิจารณาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็น
รากฐานที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ใขปัญหาทุจริตคอร์รัป
ชันที่ได้ผลที่สุด 
3. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
2) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม 
3) เพือ่สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จำนวน 80 คน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
3) ดำเนินการตามโครงการ 
4) สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 
5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ . 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) เด็กและเยาวชนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรม จำนวน 80 คน 
2) เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมา

ปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมไต้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบ) 
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ผลลัพธ์ 
1) เด็กและเยาวซนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบ

ประเมินติดตามผล) 
2) เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รับชันและการโกงทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
3) เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 

โครงการ ลำดับท่ี 17 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รับชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ 
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาชนไทยยาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน หากปล่อยให้คำ
นิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมใน
ด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องศ์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ ศ. 2542 มาตรา 16 
ให้เทศบาส เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหงส์จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญ
หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจรติคอร์รัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ 

2) เพ่ือเสริมสร้างคำนิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยารชน และให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำความดีมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

3) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษา 
ที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
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4) เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เดก็ และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จำนวน 350 คน 

5. วิธีดำเนินงาน 
1) เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวด 
3) ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคำขวัญเข้าประกวด 
4) ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด 
5) ทำพิธีมอบรางวัล 
6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
ได้คำขวัญต่อต้านการทุจริต จำนวน 4 ชุด 
ผลลัพธ์ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รับชันที่เกิดขึ้นและ

พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
ประกวด (สำรวจโดยใช้แบบประเมินผล) 
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1.3.2 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

 

โครงการ ลำดับที่ 18 

1. ช่ือโครงการ : โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542มาตรา 6 ที่กำหนดให้การจัด
การศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สตีปัญญาความรู้ และคุณธรรมในการดำเนิน
ชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีศาสนาที่ตนนับถือเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ มาตรา 41 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระตับ ตามความพร้อมความเหมาะสม และ
ความต้องการภายในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวซนเป็นพลังที่สำคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านจิตใจ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีให้มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต "เก่ง ดี และมีความสุข" ซึ่งเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทัน
โลกนำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องตน้ของศาสนาที่ตนนับถือ 
2) เพ่ือให้นักเรียนมีความชื่อสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีเมตตา กรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือ

ส่วนรวม 
3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4) เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ในการ

ต่อต้านการทุจริต 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านนาเกิดผล โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนวัดคงเจริญ จำนวน 
100 คน 

 
 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 
5. วิธีการดำเนินการ 

1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตรต้านทุจริตใน
โรงเรียน 

2) จัดประชุมคณะทำงานในการกำหนดหลักเกณฑ์ วีธีการ แนวทางการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้
งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3) ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามระเบียบฯ การใช้งบประมาณและพัสดุของ 
สถานศึกษา 

4) จัดเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ 
5) ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 
 
6) สรุปติตตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
นักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา ได้รับการอบรมหลักสูตรตามโครงการ ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ 
1) จำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา นำความรู้ด้านหลักธรรมมาปฏิบัติและนำมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบสอบถามครู) 
2) เด็ก นักเรียน ได้ซึมชับความรู้ต้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ดำเนินชีวิต ให้เป็นคนดี 

คนเก่ง และมีความสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินติดตาม/แบบบันทึกความดี) 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 

 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2.1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและการดำเนินงาน 

 

โครงการ ลำดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็น
และใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2) เพื่อมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน 
3) เพื่อจัดแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 
4) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองหงส์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนยข้์อมูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่าตัวยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
3) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการแสดง

ข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทการกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซตข์องหน่วยงาน
และสื่ออ่ืน ๆ 

5) จัดทำข้อมูลแสดงการคำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัตหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

6) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดตอ่สอบถามหรือ 
ขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น 

- มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการ 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม/

ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 
-มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การ

ประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 
 

7) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบCall 
Center 

8) จัตให้มีบริการอินเตอรเ์น็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
9) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
งบประมาณ 8,000.-บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีจำนวนช่องทางการประขาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ให้มีขอ้มูลที่

ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
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ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาวไม่ต่ำกว่าร้อยสะ 80 (ใช้แบบสำรวงความพึงพอใจ

การใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 

2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบรหิารเงินงบประมาณ 

 

โครงการที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหา
รายได้เลยการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามการกังและการจัดนำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าตัวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมอืงทีต่ี พ.ศ. 2596 มาครา 23 ที่กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยง 
 
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้และประโยชน์ระยะ
ยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส่ในการบริหาร
งบประมาณ เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งได้ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ประชาชนได้รับพราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

2) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส่ในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวงสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3) เพ่ือป้องกันการทุจริตในระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2) ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
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5. วิธีดำเนินการ 

1) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
2 เผยแพรแ่ผนการใช้ง่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดข้างหรือจัดหาพัสดุ ไห้ประชาชนไดท้ราบผ่าน

ทางเว็บไชด์และช่องทางต่าง ๆ 
3) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการใช้

จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติตตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
4) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีควานรู้เที่ยวข้องกับการพัสดุ 
5) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น 

สังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 
6) ประชุมกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
7) รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนให้ทราบ

โดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
7.1) ผลการดำเนินโครงการ 
7.2) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
7.3) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามวงรอบท่ีกฎหมาย/ระเบียบกำหนด 
7.4) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2570 
 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
2) มีการจัดเวทเีพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการใช้ายงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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2.1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

โครงการที่ 3 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หงส์จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้น เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้ จึงได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมาตรการกำกับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบกฎข้อบังคับที่กำหนดไว้รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหาร
ราชการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ เช่น ข้อมูลข่าวสาร
ที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัตหาพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ฯลฯ 

2) เพ่ือกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎ
ข้อบังคับที่กำหนด 

3) เพ่ือกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

4)เพ่ือให้การบริหารราซการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
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2) ประชุมคณะทำงานฯ 

2. 1) กำหนดแนวทางมาตรการเพ่ือกำกับติตตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหงส์ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพรข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น
ปัจจุบัน ดังนี้ 

2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วย งาน ข้อมูลผู้บริหาร 
อำนาจหน้าที่แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

2.1.2) การบริหารงาน ไต้แก่ แผนการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เตือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ E - Service 

2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้ง่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการใช้ง่ายงบประมาณประจำปี แผนการ 

จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม 

2.2) กำหนดแนวทาง/มาตรการกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
ต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

 
3) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร์ข้อมูล

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
 4) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหงส์ให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปงีบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดขอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 

  1) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารณขนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหงส์และสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางทีหลากหลาย ใน 5 ประเด็น ตังนี้ 

- ข้อมูลพื้นฐาน 
- การบริหารงาน 
- การบริหารเงินงบประมาณ 
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- การส่งเสริมความโปร่งใส 

 2) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดไว้ 
3) กำกับติตตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ

ข้อบังคับท่ีกำหนด 
4) กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราซการที่

เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 

80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ) 
2) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
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2.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

2.2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ของผู้บริหาร 

 

โครงการที ่4 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหงส์ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น และ
คาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมสุจริต รวมทั้งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะ
บริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้มีการดำเนินการจัดทำมาตรการแสดง
เจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ด้วยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์แสตงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน
การบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์สู่การรับรู้ของสาธารณชน 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์สู่การรับรู้ของสาธารณชน 

3) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหงส์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) ผู้บริหารห้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
2) ประชาชน 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จดัทำมาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ 
2) กำหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 
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3) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานชองผู้บริหารและเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
4) ผู้บริหารกำหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริตฯ 
5) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
7) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่กำหนด 
8) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
9) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใส 
2) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
3) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

หงส์ พ.ศ. 2566 – 2570 
ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีผลการประเมนิ TA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึน้ไป) 
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2.2.2 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

โครงการที่ 5 

1.ชื่อโครงการ : มาตรการ NO Gift Policy 
2. หลกัการและเหตุผล 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การพัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่
แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสู่เป้าหมาย "ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ" 

อีกทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นปฏิรูปด้าน
การป้องปราม ได้กำหนดกลยุทธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อตรงและรับผิดชอบ. กรณปีล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็ นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้บริหารได้
ให้ความสำคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการ
ทุจริตโดยการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2) เพ่ือแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองหงส์ มีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดทำมาตรการ "NO Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้" 
2) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy 
3) ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy 
4) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่วกัน 
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5) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ NO Gft Policy 
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน 1 ฉบับ 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ดำเนินการตามแนวทาง 

NO Gift Policy จำนวนร้อยละ 100 (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ) 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุตลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน 

โครงการที่ 6 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประขาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสำรวจความ
คิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดย
นำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำ
บริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการ
อนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และ
คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติ
ต่อประชาชนในพื้นท่ีและผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
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เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความสะดวกให้แก่

ประชาชนผู้รับบริการ สามารถดอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือกำกับให้การใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
องค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จึงได้
จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
3. วัตถุประสงค์ 

1 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

2) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ให้บริการ
ประชาชนอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัต ิ

3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบรกิาร สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนนท้องถิ่น 
4) เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) ผู้บริหารกำหบดประเด็นการให้บการอย่าเท่เทียมกันไว้ในพันธกิจของหน่วยงาน 
2) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินงานตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
3) ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางแผนงานในการดำเนินงาน 
4) จัดทำแนวทาง/แผนงานการดำเนินงาน 
5) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัตงิานและหน่วยงานทีเ่กี่ยวซ้อง 
6) ดำเนินการตามแนวทาง/แผนการดำเนินงาน 
7) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองช่าง/กองคลัง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีการกำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็นพันธกิจของหน่วยงาน 
2) มีแนวทาง/แผนการดำเนินงานในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององ์การ

บริหารส่วนตำบลหนองหงส์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพอใจการให้บริการ 
2) จำนวนขอ้ร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

โครงการที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการดำเนินการเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
โดยการจัดทำ "มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์" เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตาม
หลักมาตรฐาน โปร่งใส เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือดำเนินการ ตังนี้ 
2.1) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA] 
2.2) จัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดี

ขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งไส โดยต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การ
กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาให้นำไปสู่
การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และมาตรการเพื่อชับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสบนเว็บไซต์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงช่องทางอ่ืน ๆ 
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4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่ง 
5) ปฏิบัติตามมาตรการ 
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 
8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง 1 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
ผลผลิต 
มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีผลการประเมิน TA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 

โครงการที่ 8 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใส่ในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระนบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าที่
จัดระบบบริการสาธรณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน้ำหลักการบริหารจัตการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กำหนตให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลไต้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็น 
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ปัจจัยสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทำงานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมเพ่ือนำไปสู่การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักจริยธรรมใน
การทำงาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทำงานได้ ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใส่ในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อกำหนดมาตรการต้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2) เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ชั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวงสอบได้ 
3) เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานต้านบริหารงานบุคคล 
4) เพ่ือปรับปรุงกสไกการปฏิบัติราชการต้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้า

มาทำงาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1).ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงนบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
2 จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
3) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใส่ในการบริหารงานบุคคล 
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวมความเห็นเสนอ

ต่อผู้บริหาร 
5) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 
- มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการตัวยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงานส่วนตัวที่มิใช่งาน

ราชการ 
- มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการไห้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน

ของบุคลากร 
- มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน 

ของบุคลากร 
- มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน 
- มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส่ในการพฒันาบุคลากรขององค์กร 
ฯลฯ 
6) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
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7) ดำเนินการตามมาตรการ 
8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จำนวน 1 มาตรการ 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนในการดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

โครงการที่ 9 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน" 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผสงาน 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ใด้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความตีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับตัน ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จึงได้
ดำเนินกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้กรบริหารงานบุคคลต้านการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราซการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยแต่งตั้งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
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2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประกอบด้วย

ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 

3) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากสั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนชำราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวนผลการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกสั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เสนอมา 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ผู้รับผิดขอบ 

งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (สำรวจโดยแบบ

ประเมิน) 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง 

โครงการที่ 10 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนเงินเดือน ของ
บุคลากร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 
 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเถื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงานซึ่งนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรี่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลำดับต้น ๆ 
ของเรื่องการบริหารงานบุคคล รวมทั้งให้ความสำคัญกับผลของการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
อีกด้วย จึงส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตนเองโดยมีการประเมินบุคคล โดย
คำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ปฏิบัติ และประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับจากการปฏิบัติงาน
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นตามประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ กจ.กท.หรือ ก.อบต. กำหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำมาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมา
ใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ และสามารถปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผส ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิ
บาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
2) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจจากการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการนำผลการประเมินความฟังพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อน

เงินเดือน ของบุคลากร 
2) จัดทำประกาศและแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการนำผลการประเมินความพ่ึงพอใจของประชาชนใน

การให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเตือน ของบุคลากร และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ประชุมคณะกรมการกสั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

6) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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7) คณะกรรมการพิจารณาเสื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาทบทวนผลการ

พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราขการตามท่ีคณะกรรมการกสั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
เสนอมา 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
7. งบประมาณคำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผูร้ับผิดชอบ 

งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
ประชาชนผู้รับบริการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 

โครงการที่ 11 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี" 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ตี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคำในเชิงการกิจของรัฐ และเกิดประโยซน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้จัดทำกิจกรรม "ควบคุมการเปิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี" เพ่ือติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายง่ายประจำปี และดำเนินงานตามข้ันตอน 

ของระเบียบประกากระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจำเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
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2) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
3) เพื่อลดข้อผิดพลาตในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทำงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2) จัดประชุมบุคลากรทุกสำนัก/กอง/ ฝ่าย เพ่ือติตตามความกำวหน้ากการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ประจำไตรมาส 
3) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณนลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross Check) 
4) ตำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่คณะทำงานกำหนด 
5) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลงั องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้ง่ายงบประมาณ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
2) มีการดำเนินการตรวจสอบการเป๊กจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross Check) 
ผลลัพธ์ 
ข้อผิดพลาดในการเปน็จ่ายงบประมาณลดลงร้อยละ 80 

โครงการที่ 12 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม "วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี" 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนองคก์ารบริหารส่วน 

 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 
ตำบลหนองหงส์จึงได้ดำเนินกิจกรรม "วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี" เพ่ือปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้มีความโปร่งใส
และมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปิงบประมาณถัดไป 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2 เพ่ือให้ได้ข้อมลูในการวางแผนการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
3) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัตจ้างแก่ผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปิงบประมาณ

ถัดไป 
5) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 1 ฉบับ 
2) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง 
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โครงการที่ 13 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าตัวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดให้มีการบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวมทั้ง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าตัวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 2561 ได้กำหนดการดำเนินการเพ่ือป้องกันมิให้
เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพ่ือป้องกันมิไห้เกิดการดำเนินการที่
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดทำ "มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหงส์" 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
2) เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน 
3) เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองหงส์และเผยแพรให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหา

พัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
4) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน

การจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
5) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 1 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 

โครงการที่ 14 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ตึ ซึ่งกำหนดให้มีการบริหารราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหงส์จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชน จึงได้จัดทำ "มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ" 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพ 
2) เพื่อป้องกันการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
2) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิด

วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพรให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ กำหนดให้มีข้ันตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในประเด็น ดังนี้ 
- ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานหรือไม่ 
- เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการดำเนินหรือไม ่
- ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
4) ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กำหนด 
5) ดำเนินการตามมาตรการ 
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6) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
กองช่าง/กองคลัง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 

ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ลดลง 

โครงการที่ 15 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง 
การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราซการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในกา รใช้ทรัพย์สิน
ราชการ เพื่อให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส่ในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 
2) เพื่อช้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) บุคลากรของหน่วยงาน 
2) ประชาชน 
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5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมายโดย
กำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ทั้งกรณี
การยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

2) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพยส์ินของราชการ 
3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผัง 

ขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับหราบทางช่องทางต่าง ๆ 
4) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการการ

ยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของ
ราชการอย่างเป็นระบบ 

5) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผูร้ับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย อย่างน้อย

จำนวน 1 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
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โครงการที่ 16 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัตระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจและหน้าที่
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลัการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้งจริง ทั้งนี้การเพ่ิมข้ึนของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์
ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากข้ึน ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

หงส์ 
3) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการองค์การบริหารส่วน

ตบลหนองหงส์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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1.4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
1.5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
1.6) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาห้องถิ่น 

2) จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและ
สะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรอืระบบกตปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 

3) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
4) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทรายผ่านช่องทางที่

หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าวเป็นต้น 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 
จำนวนขอ้ร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

โครงการที่ 17 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 

ประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสา
ตารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรมและความเสมอภาค 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่นต้องตำเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มี การ
เรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพ
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับ
มาตรา 8 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว้าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ที่ ได้กำหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบั ติภารกิจของส่วน
ราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได ้

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีระบบที่โปร่งส ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน 

2) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ 

3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
4) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกดิความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากร เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ

ทำงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให้ดีขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมให้บุคลากร และ
ประชาชนทราบ 

2) จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน เพ่ือสร้างเกณฑ์
มาตรฐานหรือมีเครื่องมือการปฏิบัติงานที่ มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 

3) จัดให้มีและปรับปรุงการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ 
ดำเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 

4) จัดไห้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด
ภายในสถานที่ให้บริการ 
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5) จัดให้มีสถานที่สำหรับผู้สูงอายุและผู้พกิารโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 
6) มีการนำระบบออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน 
7) จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) กรณี

บุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล์ เว็บไซต ์เป็นต้น 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณตำเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพ่ึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรส่วน

ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการรับบริการ) 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

โครงการที่ 18 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่
ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะประสบปัญหาต้านการอำนวยความสะดวกอย่างเสมอภาค 
เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที 
การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไมเ่ป็นระบบ มีการแซงคิวซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งใน
การทุจริต ประพฤติมีชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่ งผลต่อ
มาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

พระราชกฤษฎี กาว่ตั วยหลัก เกณ ฑ์ และวิชี ก ารบริห ารกิ จการบ้ า น เมื องที่ ดี  พ .ศ . 2546 มาตรา 6  
ที่กำหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ตี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจำเป็น และ 
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ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน - หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอำนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 
2) เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3) เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
4) เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มีให้กระทำการแสวงหาประโยชน์หรือกระทำการ

ประพฤติ มิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพ่ือกำหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กำกับการให้บริการ 
2) ประชุมชี้แจง แนวทาง กำหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
3) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
4) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการตามลำดับคิว 
5) จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6) สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนำมาปรับปรุง แก้ไขการ

ให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
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ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนมีความงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยว่าร้อยละ 80 ของผู้มาขอรับบริการ (สำรวจโดย

ใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) การให้บริการเกิดความโปร่งใส ข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ลดลง 

โครงการที่ 19 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ "บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ"(ยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิ
บาล) 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ตี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ตี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ดลอดจนจดัให้มีการรับฟังและสำรวจความ
คิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด 
ประกอบกับการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดย
นำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ตีมาประยุกต์ใช้ โดยเพาะหลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำ
บริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการ
อนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการโดยยืดหลักกฎหมาย ระเบียบ และ
คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติ
ต่อประขาชนในพ้ืนทีแ่ละผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 

เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือกำกับให้การใช้ ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
องค์กร เกิดความความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำ
โครงการ "บริการเป็นเลิศ ก่อเกิดความประทับใจ" (ยกระตับมาตรูฐานการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล) 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
2) เพื่อมีแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
3) เพื่ออำนวยความสะดรกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
4) เพื่อให้ประซาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้รับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานการบริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอน 

และระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบ
อำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใด้บังคับบัญชา 

3) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็น
ปัจจุบัน ดังนี้ 

(1) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
(2) จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
(3) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
(4) จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
(5) จัดทำคำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้งเวลา

ทำการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
(6) การมอบอำนาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

4) ประกาศเปิดเผยข้อมูลและมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ จัดทำแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน ณ ที่ทำการ และเว็บไชต์ของหน่วยงาน 

5) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และนำผลดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการ 
6) รายงานผลการประเมิน ความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ และเผยแพร่ให้บุคลากร

และสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1 มีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการให้บริการ 
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2) มีแผนภูมแิสดงข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน 

ณ ที่ทำการ และเว็บไชต์ของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความฟังพอใจการให้บริการ) 
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะทีไ่ม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 

โครงการที่ 20 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
2. หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่อนองคก์รโดยการพัฒนาระบบงานบริการ ให้อยู่ในรูปแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E Service) 
ได้เขา้มามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความโปร่งใสและสามารถปรับตัวให้
ตรงกับความต้องการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ประกอบการปรับปรุงรูปแบบการบริการด้วย E Service จะสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
4.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้มีระบบการ
บริหารจัตการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหลงข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์ การจัดการข้อ มูล
ขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้นริการภาครัฐ นอกจากนั้น การพัฒนางานบริการภาครัฐในรูปแบบ E 
Service นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งให้ทุกหน่วยงานนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพอีกทั้งต้องเป็น
ระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ ความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐได้อีกตัวย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่บริการสาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประซาชนตามภารกิจหน้าที่ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E Service) เพ่ืออำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่ออำนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติตต่อด้วยตนเองอีก 
2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
3 เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
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5. วิธีดำเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E Service) 
2) กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 
3) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระนบอิเล็กทรอนิกส์ (E Service) โดยประชาชนผู้รับบริการ 

มารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้อง 
เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น  

- ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอจัดเก็บก่ิงไม้ใบไม ้
- ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพ่ือขอรับบริการถังขยะ  
- ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์  
- ระบบกรอกข้อมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้งอายุ/เบี้ ยคนพิการที่มีช่องทางการแนบไฟล์

เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็ กทรอนิกส์ (E Service) ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 
5) จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E.Sevice) 
6) จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ E Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเตือน 
7) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
8) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณที่ดำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
กองช่าง/กองคลัง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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โครงการที่ 21 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศเพ่ือให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหงส์มีการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จึงได้จัดทำมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหงส์ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเสริมสร้างการบริหารงานของหน่วยงานเกิดความคุ้มค่า 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานขององค์กร 
2) กำหนดภารกิจ โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อ/จัดจ้าง ทีต่้องประเมินความคุ้มค่า ก่อนและหลังดำเนินการ เช่น  
- ภารกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก 
- งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
- วงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น 
3) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน

และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
4) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ และเผยแพรให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 
5) ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการให้มีการประเมินความคุ้มค่าตามมาตรการที่กำหนด 
6) ดำเนินการตามมาตรการ 
7) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีประกาศมาตรการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
2) มีการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารงานของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานของหน่วยงาน ลดลง 

2.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 

โครงการที่ 22 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานการป้องกันการ
ทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้ดำเนินการรัตทำ "แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)" เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหงส์บริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2) เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ 
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2) ประชุมคณะทำงานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ,

วเิคราะห์ประเมินครามเสี่ยงการทุจริต,จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
3) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการทำแผนนาแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน 
ป.ป.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

4) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวช้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
6) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
7) รายงานผลการดำเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการทำแผนฯ ให้แก่ สำนักงาน

ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (E -planNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. http/www.nacc.go.th เป็นต้น 

8) เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

พ.ศ.2566 -2570 
ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีผลการประเมิน TA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนนขึ้นไป) 
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2.3 มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

 

2.3.1 จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความชื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้

ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล 

 

โครงการที่ 23 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล" 
2. หลักการและเหตุผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใด้กำหนด ดัชนีในการประเมินที่
คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่
เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทาง
วัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง ๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อ ต้านการทุจริต
ภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้อง
สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนว
ร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมขน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธ
การทุจริตในทุกรูปแบบ 

ตังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จึงได้จัดทำมาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรร
มาภิบาล" ที่กำหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปบสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัตริาชการตามหลักธรรมาภิบาล 
2 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5.วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการ "จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล" 
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2 จัดทำประกาศและแนวทางกรคำเนินการตามมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราซการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
3) ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราจการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ

ประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น 

- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
- ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ 
- ไม่ใหเ้จ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็น

ต้น 
โดยกำหนดจัดทำเป็นข้อตกลงรายบุคลลระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใด้บังคับบัญชา ได้แก่ 

- ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อำนวยการสำนัก/กอง 
- ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน 
- ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา 

4) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ 
5) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
6) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 
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โครงการที่ 24 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม "การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์" 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานร่วม
ของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของ
แต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
12 กำหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผสสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกำหนด
มาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาดรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชกรของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มคำในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จึงได้จัดให้มีการจัดทำข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลง
นามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หงส์ และหัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และให้มีกรลงนามจัดทำข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประมินผลการปฏิบัติราชกรระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนต และรับสิ่งจูงใจตามระตับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทำงานไต้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วั ดในประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1 1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
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1.2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกดิผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
1.3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
1.4) การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
1.5) การอำนวยความสะตวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
1.6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

2) แจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการผลการ
ปฏิบัติราชการ 

3) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการรอบ 6 เดือน 9 เตือน และ 12 เตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามตัวขี้วัด เป็นต้น 
- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กำกับดูแสตัวชี้วัต และผู้จัดเก็บข้อมูล 

เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกำกับดูแลและ
ติดตามผลการดำเนินงานตังกล่าว 

4) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัต เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่
กำหนด 

5) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
6) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัตผลการปฏิบัติราซการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ในเบื้องตันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ 

7) รายงานผลการดำเนินงาน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง 
ผลลัพธ์ 
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 

2.3.2 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน /คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินการเที่ยวกับการบริการประชาชน 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายศารสนเทศขององค์กรปกรองส่วน

ท้องถิ่น 

 

โครงการที่ 25 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกิจการของประชาชน
ต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต ดำเนินการต่าง ๆกับ
หน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ ได้กำหนด ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่
จำเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่
ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น 
เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มีหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ 
สถานที่ให้บริการ คำาธรรมเนียม อีกท้ังเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ
ให้เกิดความโปร่งใส่ในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่
ชัดเจน จึงจำเป็นต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาตผู้อนุญาตจะต้องจัดทำ "คู่มือ
สำหรับประชาชน" เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการ
จากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบคันได้จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558 กำหนด 

2) เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกไนการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์วีธีการ ชั้นตอน ระยะเวลา คำาใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ 

3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
4) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. กลุม่เป้าหมาย 
ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 
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2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคูม่ือสำหรับประชาชน 
3) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบตัวย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ 

ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น 
4) ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สำนัก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

กำหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรม เลือกปฏิบัต ิลดลง 

 

โครงการที่ 26 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2549 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการบริการ สาธารณะแก่
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจำนวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่ 
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย 

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด
ของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทำขึ้นสำหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลาย
ขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมีให้เกิดความผิดพลาตในการปฏิบัติงาน 
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3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร 
3) เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายขององค์กร 
4) เพื่อให้ผู้บริหารคิดตามงานได้ทุกข้ันตอน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5.วิธีดำเนินการ 
1 แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
3) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติเป็น

มาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียตของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

4) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกศรองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้บุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไชต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 

5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง/กองช่าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การปฏิบัติงานเป็น

มาตรฐานเดียวกัน 
ผลลัพธ์ 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
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โครงการที่ 27 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
2. หลักการและเหตผุล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสา
รารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยนำแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักนิติธรรมเสมอภาค ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
บริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ อนุญาต และการใช้อำนาจอ่ืน ๆขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นต้องดำเนิน
การ์โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ และคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือพวกพ้อง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มา
ประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกำหนด เชื้อชาติภาษา อายุ สวาม
พิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ 
ทางศาลนา การศึกษา และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง พระรายกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องคำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการจากรัฐและการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความชื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบไต้ 

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาส สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในห้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติจึงได้
จัดทำโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชนเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

2) เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
3) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
2) จัดให้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
3) จัดทำประกาศมาตฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการและ

ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
4) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น 
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- ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
- ปรับปรุงป้ายแสดงชั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
5) เผยแพร่มาตฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น 

จัดทำป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบให้บริการในทุก
กระบวนการ ณ จุดให้บริการ 

- จดัทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการประชาชน 
- จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
6) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรูฐานที่กำหนด โดยการประเมินความพงึพอใจในการไห้บริการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง/กองช่าง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการให้บริการประชาชน 
2) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการในทุก

กระบวนการ ณ ที่ทำการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง 
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2.3.3 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเที่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอ่ืนใด

ของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประชาชน 

 

โครงการที่ 28 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการออกคำสั่งมอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่
ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของเองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตาม
กฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ทั้งนี้ ผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มักจะประสบปัญหาต้านการอำนวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ้ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการ
สั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ 
ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระถายอำนาจให้แท้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ใด้กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มีอำนาจ
และหน้าที่จัดระบบบริการสายารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในห้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ
ราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากขึ้น โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลมาใช้ในการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขชั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการออกคำสั่ง
มอบหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะตวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

2) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
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4) เพื่อป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุม่เป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ เช่น 
คำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ และหัวหน้า
ส่วนราซการ จำนวน 4 ฉบับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหงส์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ และหัวหน้าส่วนราชการ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 

2) จัดทำหนังสือแจ้งเรียนให้ทุกสวนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
3) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาซนทราบ 
4) ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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โครงการที่ 29 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการกระจายอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้
มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือ มอบหมายอำนาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อ
การให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความลำช้า ประชาชนไม่ใด้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทำการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 
ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประซาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีชั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขชั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ
กระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

2) เพื่อให้ประชาชนมีความพ่ึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3) เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
4) เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยนิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) ดำเนินการชี้แจงให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
2) เพ่ิมการมอบอำนาจบางเรื่องให้ระดับรองผู้บริหารหรือพนักงานท้องถิ่นในการอนุมัติ อนุญาต 
3) จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
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4) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ดามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ เช่น 

คำสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ และหัวหน้า
ส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มอบหมายให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มอบหมาย
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ และหัวหน้าส่วนราชการ
มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มอบหมายให้หัวหน้า
ส่วนราชการ 

5) กรณกีารลงนามอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ มีการจัดทำบัญชีสรุปการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่ง 
6) กรณอีำนาจเฉพาะของผู้บริหารไม่สามารถมอบอำนาจได้ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบอำนาจให้ผู้มีหน้าที่ 

รับผิดชอบโดยตรง ให้จัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 
7) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
8) จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
9 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566- 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงาน,มอบอำนาจ,รักษาราซการแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนผู้รับบริการขององศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) 
2) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการ/จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริต ลดลง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

3.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

3.1.1 การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ 

 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
และเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ขุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงศักยภาพความ
คิดเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมตัดสินใจ 
ร่วมติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ด้วยการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น 
เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหงส์โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชุน เพ่ือ
นำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

2) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
3) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4) เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาสังคม 
6) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบล ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
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5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม 
2) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมประชาคม 

เพ่ือกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานที่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
วิถีชุมชน ไม่ชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัตส่วนทกุพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

3) นำผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

4) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

งบประมาณ 80,000.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
ผลลัพธ์ 
1) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
2) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 
3) มีข้อมลูพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 

 

โครงการที่ 2 

1. ช่ือโครงการ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และ
การใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดทำบริการสาธารณะ การที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หงส์จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความชื่ อสัตย์ สุจริต มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์และ 
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ร่วมตำเนินการโครงการ รวมทั้งติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่าง ๆ 
3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการปฏิบัติราชการ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
4) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทที่ตนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นของตน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ดังนี้ 
1.1) จัดประชุมคณะกรรมการชุมซน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมในการเป็นคณะกรรมการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยส่งเสริม/เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีคุณวุฒิ/วัยวุฒิ เหมาะสม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ/คณะทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจำนวนสัดส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารโครงการ/
กิจกรรมต่าง โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

- การมสี่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ 
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
- การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ 

1.2) จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.3) เผยแพร่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. 4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดรับกับความต้องการของประซาชน 
1.5) เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้ันตอนต่อไป 
1.6) เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสาธารณชน 
1.7) รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารและสาธารณชน ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
2) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา

ของสภาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ รรมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและ
กำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น 
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6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1 มีการจัดเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีช่องทางให้

ประชาชนสามารถติดตามการจัดทำแผน/โครงการต่าง ๆ 
2) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผลลัพธ์ 
เกิดการมสี่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

 

3.1.2 การมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงาน 

 

โครงการที่ 3 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัตผลการบริหารและปฏิบัติราชการว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ต่อไป  

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดชั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความ
สะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงดำเนินการจัด
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมซองประชาชนในการติตตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานระชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กิดความโปร่งใส ดรรจสอบได ้
3) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของระบุชื่อองศกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบร่วมข้อมูล 
2) จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
3) จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
4) จดัทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน    2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภา       2 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ       2 คน 
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) หัวหน้าสำนักปลัด      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้ 
(1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
(2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้ว

เสนอผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ใขส่งเสริม 
พัฒนา ชยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่าง 1 ของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) จัดทำแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหงส์ผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

(4) ตำเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
5) ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
6) ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
7) รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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8) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
9) เผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น 

เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ เสียงตามสาย บอร์ดประซาสัมพันธ์ ฯลฯ 
10) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ระบงบประมาณทีใ่ช้ดำเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
1) มีการแต่งตั้งภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติตตามประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไขโครงการต่าง ๆ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการที่ 4 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประชุมสภาสัญจร 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิ
หน้าที่ การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง ประกอบกันพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไซเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 17 (8) ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน จึงส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา
ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารฯ และสมาชิกสภาฯ ก่อให้เกิดความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงานทั้ งยังส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นความต้องการความจำเป็นในแต่ละหมู่บ้านผ่านการประชุมสภาสัญจรจึง
ได้จัดทำ "โครงการประชุมสภาสัญจร" ขึ้น โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การประชุมสภา- เป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และยังส่งเสริมให้
ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นผ่านที่ประชุมสภาฯ 
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3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาฯ ของท้องถิ่นของตน 
2) เพ่ือปลูกฝังระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน และยาวชนให้สัมผัสกับระนบสภาฯหรือการประชุมสภาฯของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนในการบริหารงานเพ่ือประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมสภา 
4) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอปัญหาในการประชุมสภาท้องถิ่น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดให้มี/ปรับปรุงประกาศสภาท้องถิ่น เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา

ของสภาห้องถ่ินตามระเบียบ" ให้มีความเหมาะสมกับบริบทแต่ละพ้ืนที่ 
2) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเวลาและกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับ

ฟังการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ประกาศเสียงตามสาย 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเชิญ ฯลฯ 

3) ถ่ายทอดการประชุมสภาผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็ปไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์เสียง
ตามสาย ฯลฯ 

4) เผยแพร่รายงานการปะชุมสภาให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

เบิกจ่ายงบประมาณจากหมวดค่าใช้สอยฯ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
จัดประชุมสภาสัญจร ไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง 
ผลลัพธ์ 
1) ประชาชนได้มีโอกาสรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่นของตน 
2) ประชาชน และเยาวชนได้สัมผัสกับระบบสภาฯ หรือการประชุมสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
3) ประชาชนมีความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อประชาชน จากการเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ 
4) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน 
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5) ประชาชนสามารถสนอความคิดเห็น ความต้องการให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพื่อแก้ใขปัญหาของท้องถิ่น 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของประชาชน 

 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 

3.2.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 

 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา 

และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ 

 

โครงการที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์
และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนา ปรับปรุงการคำเนินงานบริการสาธารณะและการ
บริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส จึงได้จัดทำมาตรการจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนขึ้น เพ่ือกำกับติดตามในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงช่องทางการร้องเรียน 
กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเรียนต่าง ๆ 
ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะตวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้องเรียน และชั้น
ตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

2) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการ
แจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
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5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดตั้งคณะทำงานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2) ประชุมคณะทำงานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เพ่ือ

กำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

3) คณะทำงานฯ กำหนดมาตรการในการกำกับติตตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตังนี้ 
3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
กำหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการร้อง เรียน และ

ขั้นตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- กำหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาช่องทาง

การติดตามผล และการแจ้งผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องเรียนต่าง ๆ 
- กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม

ภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
- กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความ 

ก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติตตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตาม
ผลได้ด้วยตนเอง 

3.2) การจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- จัดทำคู่มือหรือแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 

- กำหนดให้มเีจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- กำหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแส 

- จัดทำข้อมลูสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
- จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเขียน เช่น งำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน การ
ทุจริตแนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกับ 
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5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
6) จัดทำฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และกำหนดกำหนดแนวทางในการป้องกัน และแก้ใขไม่ให้เกิด

ปัญหาในลักษณะเดิมข้ึนอีก 
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ 

ให้สาธารณชนทราบ 
8) คณะทำงานฯ กำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการ 
9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
10) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้ผู้บริหารรับทราบ

และเผยแพรให้สาธารณชนทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอน

เรื่องร้องเรียน 
4) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการ

ติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 
5) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  

ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่
กำหนดไว้ 

ผลลัพธ์ 
ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการตำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 80 
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3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

3.3.1 ส่งเสริมให้มีเครือข่ายภาคประชาชน / องค์กรชุมชน ในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต 

 

โครงการที่ 6 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการป้องกันและการทุจริต 
เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวมการยกย่องเชิด
ชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตสำนึก
และค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และยังมองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่อ งปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทน
คุ้มค่าหรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้
อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ใซปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติตตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำกิจกรรม
ส่งเสริมชุมชนชำระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาคประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิใน
การรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน 
2) ส่งเสริมการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการทุจรติ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์

ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ

หน่วยงาน 
3) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
4) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
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5) เชิญผู้แทนของชุมชนฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการบริหาร

งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2570 
7.งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ

หน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 
ผลลัพธ์ 
การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 

3.3 2 ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

 

โครงการที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

สภาพปัญหาการทุจริตก็มักเกิดจากการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ปัญหาการทุจริต
จึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ กระบวนการแก้ใซปัญหาดังกล่าว ให้
สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชน 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต จึงได้จัดทำ
กิจกรรมสร้างเครือชายภาคประชาชนเพ่ือเฝ้าระวังการทุจริต เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับภาค
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทจริต
ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชน 
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2) เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในพืน้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5. วิธีดำเนินการ 
1).ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการจัดต้ังเครือข่ายภาคประชาชนโดยรับสมัครสมาชิกเครือข่าย 

ภาคประชาชนด้วยความสมัครใจ 
2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน (เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต) 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำการทุจริต ร่วมเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

และเฝ้าระวังการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) เผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือ 

ช่องทางอ่ืน ๆ 
5) จัดตั้งเครือข่ายและผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือเฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจ

เอกชน ภาคประชาสังคม) 
6) ติดตามประเมินผลการดำเนินการ 
7) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไม่ใชง้บประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีประชาชนเป็นเครือข่ายฝ้าระวัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จำนวน 

28 คน 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริตเพิ่มมากขึ้น 
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3.3 3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 

โครงการที่ 8 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ กระบวนการแก้
ใขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตการจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้บรรลุผลต้องเกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
ร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จึงได้จดัทำกิจกรรมบูรณาการ 

ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริตเพ่ือร่วมสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใต้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างคำนิยม
ในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้รว่มกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างคำนิยมในการต่อต้านทุจริต 
2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ภาศรัฐ ภาคเอกชน ภาศรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. วิธีดำเนินงาน 
1) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ

สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2) กำหนดแนวทาง หรือแผนงานในการบูรณาการเพ่ือต่อต้านการทุจริต ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนภาครัฐ

วิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชนในเขตระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อด้านทุจริต

ให้บุคลากรในหน่วยงานของตน และประชาชน 
4) หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม และสนับสนุนกันและกันในการขับเคลื่อนตามแนวทางแผนงาน

กิจกรรมในการบูรณาการเพื่อต่อต้านการทุจริต 
5) สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร และเผยแพร่รายงานผลต่อสาธารณชน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
เกิดเครือข่ายและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
ผลลัพธ์ 
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างค่านิยมในการต่อต้านทุจรติ 

มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4.1 การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

 

4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน 

 

โครงการที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
2. หลักการและเหตุผล 

การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในต้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในต้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็น
ผู้ให้คำปรึกษากับฝ้ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการ
กระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมา
ใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
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3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบ
หรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนทำให้การดำเนินงานไปบรรลุวัตถุประสงค์ 

2) เพ่ือเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของ
องค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

3) เพือ่นำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรันปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและ
ป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสำเร็จของงาน 
4. กลุม่เป้าหมาย 

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีการดำเนินการ 

1) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ และให้มี 
ความเป็นอสิระในการปฏิบัติหน้าที่ 

2) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการศวบคุมภายในและ
ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

3) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รรมทั้งการบริหารงาน
ด้านอ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท
ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

4) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนดเพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายประสิทธิภาพการทำงาน ลด
โอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม 

5) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงโอกาส
ของความสำเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 
6. ระยะเวลาการตำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้หน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
2) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ผลลัพธ์ 
1) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพ่ือให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 
2) บุคลากรมีความข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5 

 

4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 

 

โครงการที่ 2 

1 ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ
หรือเอกชนทั้งขนาตเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสง ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของ
กฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้าน
การเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการ
ต้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงานใด้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการครบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้ านและสามารถสะท้อนภาพให้
เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการ
ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการ
ดำเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม 
การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบ
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่
กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนดระบบการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำช้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ 

2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ
หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4) เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทำให้
การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏบิัตกิารควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

(1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่
กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3) 

(2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน : ปค.4) 

(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน : ปค.5) 

(4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงานการ
สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 

3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานชองรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 

4) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อสังคม

ออนไลน์ของหน่วยงาน 
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6. ระยะเวลาการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดทำแผนปรับปรุงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตโดย

กิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
ผลลัพธ์ 
1) ระดับมาความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
2) การเผย์แพรร่ายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 
3) การทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ลดลงร้อยละ 5 

 

4.1.3 มีการจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

โครงการที่ 3 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศ
ไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CP) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน นอกจากนี้ ยังได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัตและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงานที่
เข้าร่วมการประเมิน ITA ทัง้หมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ได้
กำหนตตัวชี้วัตไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception Index –  
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CPI) อยู่ในอันตับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด 
(ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งได้กำหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้การ
ปรับ "ระบบ" เพ่ือลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือนำไปสู่
เป้าหมาย "ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐกายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราซกรตามหลักการกระจาย
อำนาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริกรสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในห้องถิ่น ถอืเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์จงึได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ระดับท้องถิ่นเอง จึงกำหนดดำเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
เพ่ือเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
2) เพื่อป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ (สำนักงาน,กองงาน,กลุ่มงาน) 

5. วิธีดำเนินการ 
1) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ 
2) จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
3) คณะทำงานตำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิด

การทุจริต 
4) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความ เสี่ยงของการ

ดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
5) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไชต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และช่องทางอ่ืน ๆ 
6) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด 
7) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัตการความเสี่ยงการทุจริต 
8) รายงานผลการดำเนินการ 
 
 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

ไม่ใชง้บประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีรายงานการประเมินความสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการ

ทุจริต จำนวน 1 ชุด 
2) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการ

ทุจริต อย่างน้อยจำนวน 5 เรื่อง 
3) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงมาตรการ

และการดำเนินการในการบริหารความสี่ยง อย่างน้อย 1 ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไชต์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ผลลัพธ์ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

 

4.2 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

 

4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยกาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

 

โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง 
ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
การดำเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชำนาญประสบการณ์ 
หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที ่
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เกี่ยวข้องอย่างผิด 1 ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทำผิด
กฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนา
ท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน กฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางการ
ปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ให้มีความพร้อมใน 
องค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1) จัดทำโครงการ/แผนงาน 
2) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและ

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
3) จัดเตรียมการอบรม ได้แก่ จัดทำกำหนดการ ประสานวิทยากร จัดทำเอกสารประกอบการอบรม จัดเตรียม

สถานที่ เชิญกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 
4) อบรมให้ความรู้ตามกำหนดการ 
5) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ 
6) รายงานผลการดำเนินการ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น อย่างน้อย1 

ครั้งต่อปี 
2) ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
ผลลัพธ์ 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ บริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

ความโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ 

4.2.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และ

วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 

โครงการที่ 5 

1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมด้วยเหตุผล
ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภาการตั้งกะทู้ และ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ้ายบริหาร เป็นกลไกสำคัญที่ใช้
สำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ้ายบริหาร ซึ่งอำนาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแล
การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้องเพ่ือกำหนดแนวทางการ
พัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยัง
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สมารถนำไปสู่ความโปร่งใสในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 

จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดกลไก
การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ชวยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร 
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3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ าย
บริหาร 

2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่เก่ียวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีการดำเนินงาน 

1) จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม 
2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวช้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับการ

ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่าง  เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง 

ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล.แผนพัฒนาการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
6. ระยะเวลาดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
7. งบประมาณดำเนินการ 

งบประมาณ 100,000.-บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 
1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ในข้อบังคับการ

ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียนกฎหมายที่เก่ียวร้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2) สมาชิกสภาท้องถิน่มีความรู้ความเข้าใจ ทบาทและอำนาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถูกต้อง 

ตามระเบียบ กฎหมาย 
ผลลัพธ์ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถนำองค์ความรู้ที่ใด้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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4.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

4.3.1 มีแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

โครงการที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นั บวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาที่ ขัดขวางการ
พัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง 
ภาคราชการ โดยเพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รับชัน
และมักจะปรากฎข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจาย
อำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์
รัปชันมีผลในเชิงลบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีนัยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่อง
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับ
แจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรม 

2) เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

5. วิธีดำเนินการ 
1) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 
2) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน 
3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทัว่กัน 
 

4.3.2 จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยสำหรับผู้ร้องเรียน 

 

โครงการที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหงส์ 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสลับชับข้อนมาก
ยิ่งขึ้นและสู้ผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนา
ประเทศทั้งในต้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาค
ราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจาย
อำนาจ และความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์
รัปชันมีผลในเชิงลบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาสมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนสามารถเสนอเรื่อง
รอ้งเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงใต้ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดให้มีระบบและช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย สำหรับบุคลากรและประชาชน 
2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส เป็น

ธรรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 
5. วิธีดำเนินการ 

1)พัฒนาระบบและช่องทางกรร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักชอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้ 
 



 

 
         แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์                                                                        

แผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนองหงส์                                                                        
 

 
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) และจัดให้มีช่องทางการดิดตามเรื่อง
ร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

2 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 

3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเวียนการทุจรติให้บุคลากรและประชาชนทวาบโดยทั่วกัน 
4) ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ของหน่วยงานบนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผลผลิต 
มีระบบและช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอด ภัยสำหรับ 

ผู้ร้องเรียน 
ผลลัพธ์ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจากจำนวนข้อ

ร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
 

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

 


