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ส่วนที่ ๑ 
 

 
บทน า 

๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
  ๑)  การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒)  สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  ๓)  สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  ๔)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 
  ๕)  สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
  ๗)  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้ 
  ๑)  โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
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  ๒)  สิ่งจูงใจ  เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  ๓)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 
  ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 
๒.หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ

ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน

สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก

สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง

ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน

ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด

อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
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การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า 

ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี 

๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์

และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘  ได้ล าดับ

ที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ใน

ระดับสูง  

 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 



๔ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม

ในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริต ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง 

 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม รวมถึงประชาชนใน ต าบล 

๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  

๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 

๔.เป้าหมาย 
๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ   
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม  ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 



๕ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

๕.ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในกา ร
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
      ๒) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้                                                     

๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ส่วนที่ ๒ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 
 

 

 

๑.๑ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภา
ท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักในการปฏิบตัิราชการ

ตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกดิ

ประโยชนส์ุขแก่ประชาชนใน

ท้องถิ่น 

(๑) โครงการ อบต. ยิ้ม

เคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน  

(๒) โครงการพัฒนาคณุธรรม

และจริยธรรม ส าหรับ

เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  อบต.หนอง

ไผล่้อม 

๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักในการประพฤติตาม

ประมวลจริยธรรม 

(๑) มาตรการ “ส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมของข้าราชการ อบต.

หนองไผ่ล้อม” 

๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความ

ตระหนักที่จะไม่กระท าการอัน

เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

หรือการมผีลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 
0 
 

 

 

 

 

๐ 

 
 
 
 
 

   
 
 

๒๐,๐๐๐ 

 



๗ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 

(๑) โครงการอบรมพัฒนา

ส่งเสริมการปฏิบัติงานและ

ความโปร่งใสในการท างาน 

 (๒) มาตรการ “จัดท าคู่มือการ

พัฒนาส่งเสรมิการปฏิบัติงาน

เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อนของ อบต.หนองไผ่ล้อม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 
0 



๘ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑.การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

 

 

 

๑.๒ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
(๑) โครงการพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   
๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบตัิตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(๑) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพครอบครัวตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

    ๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 ๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในความซื่อสตัว์สุจริต 
(๑)โครงการปฏิบัติธรรมและ
พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับเด็กและเยาวชน   
๑.๓.๓ สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักใหม้ีจิตสาธารณะ 
(๑) โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติด
ในเด็ก นักเรียนและเยาวชน
(D.A.R.E.) 
 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐๐,๐๐๐ 

 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

 

    ๐ 

 

 

    ๐ 

 

มิติท่ี ๑ 

รวม 

 ๒  มาตรการ     

 ๗  โครงการ 

๙๑๐,๐๐๐ ๙๑๐,๐๐๐ ๙๑๐,๐๐๐ ๙๑๐,๐๐๐ 

 
5๐,๐๐๐ 

 



๙ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 
 

๒.๑ แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

กิจกรรม ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
อบต.หนองไผล่้อม 
 

 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 ๒.๒ มาตรการ
สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือนและการมอบหมาย
งาน 
(๑) มาตรการ การสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล   
(๒)มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก อบต.   
ปลัด อบต.  
หัวหน้าส่วนราชการ  
(๓)กิจกรรม “กิจกรรม สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา  
เลื่อนขั้นเงินเดือน.”       
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสใน 
การบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจดัหาพัสดุ 
การใช้ประโยชน์ ในทรัพยส์ิน
ของทางราชการ  โดยยึดถือ
และปฏิบตัิให้เป็นไป ตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 



๑๐ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

(๑) กิจกรรม “การปรับปรุง
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสด”ุ   
(๒)กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – 
จัดจ้าง”     
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสใน
การให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชน เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่
เลือกปฏิบตั ิ
(๑) กิจกรรม “การบริการ
ประชาชน/บริการสาธารณะ 
แบบ One Stop Service ” 
 
 
 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 
 

๒.๓ มาตรการ
การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภมูิ
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน 
เปิดเผย ณ ที่ท าการและใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) กิจกรรม “การลดขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน”   
๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
อนุญาต อนุมัติปฏิบัตริาชการ
แทนหรือการด าเนินการอื่นใด

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ๐ 

 

 

 



๑๑ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ของผู้มีอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑)  มาตรการมอบอ านาจของ
นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(๒)  มาตรการมอบอ านาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 
(๓)  มาตรการ การออกค าสั่ง
มอบอ านาจของนายก อบต.  
ปลัด อบต. และหัวหน้าส านัก
ปลัด/ผู้อ านวยการกอง 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 

๐ 

 ๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการ การ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
(๑) กิจกรรม “การยกย่องเชิด
ชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล 
ที่ประพฤติปฏิบตัิตนให้เป็นที่
ประจักษ”์ 
๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
(๑) กิจกรรม “เชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 



๑๒ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 
๒.การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริต 
 

 
๒.๔ การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการ การ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์

 
๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(๑) กิจกรรม “เชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”   

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

 

  
๒.๕ มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบ หรือ รับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

 
๒.๕.๑ ด าเนินการให้มี
ข้อตกลงระหว่างบุคลากรใน
องค์กรได้ปฏบิัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความซื่อสัตว์ สุจริต มี
คุณธรรม จรยิธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
(๑) มาตรการ จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการ  
๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการ จังหวัด 
อ าเภอท่ีไดด้ าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) มาตรการ ให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานตรวจสอบ 
ประเมิน  ท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ  
(๒) มาตรการ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

๐ 

 

 



๑๓ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ร้องเรียน 
๒.๕.๓ ด าเนินการใหม้ี
เจ้าหน้าท่ี ท่ีรับผดิชอบ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมเีรื่องร้องเรยีน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ีโดย
มิชอบ 
(๑) มาตรการ ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน 
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
ว่าทุจริตและปฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมา

ณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

มิติท่ี ๒ 
รวม 

๙  กิจกรรม     

๙   มาตรการ 
๐ ๐ ๐ ๐ 

 

๐ 

 



๑๔ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓.การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 
 

๓.๑ จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

๓.๑.๑ จัดใหม้ีศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
(๑) มาตรการ ออกระเบยีบ
จัดตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม 
๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพสัดุ การค านวณ
ราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได ้
(๑) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการและการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ”   
๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการที่
เป็นประโยชน์กับการมสี่วน
ร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
(๑) โครงการเว็ปไซต์ต าบล  
 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

3๐,๐๐๐ 



๑๕ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 ๓.๒ การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน 
ในการด าเนินกิจการตาม
อ านาจ หน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉ
พะการด าเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
(๑) มาตรการ จัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และ
มอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

   
๓.๒.๒ มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้
โดยสะดวก 
(๑) มาตรการ การ
ประกาศใช้คู่มือการ
ปฏิบัติงานร้องเรยีน/ร้อง
ทุกข์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม 
๓.๒.๓ มรีายงานหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชน ผู้ร้องเรยีน/ร้อง
ทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 



๑๖ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

(๑) กิจกรรม “รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์ทราบ ”   

 ๓.๓ การส่งเสรมิ 
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓.๓.๑ ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา การจดัท า
งบประมาณ 
(๑) มาตรการ  แต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา อบต.
หนองไผ่ล้อม 
(๒)  โครงการจดัประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับ
หมู่บ้าน  /ต าบล 
๓.๓.๒ ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดหาพัสด ุ
(๑) มาตรการ  แต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 
๓.๓.๓ ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
(๑) มาตรการ  ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.หนองไผ่
ล้อม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

๐ 

 



๑๗ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

มิติท่ี ๓ 

 

รวม 

๒  กิจกรรม     

๖  มาตรการ 

๒  โครงการ 
๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ 

 

๗๐,๐๐๐ 

 

8๐,๐๐๐ 

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๔.การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการ
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 
 

๔.๑มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๔.๑.๑ มีการจัดท าและ
รายงานการจดัท าระบบ
ควบคุมภายในใหผู้้ก ากับ
ดูแล 
(๑) กิจกรรม “รายงานผล
การควบคุมภายใน ”   
๔.๑.๒ มีการติดตามประเมิน
ระบบควบคมุภายใน  โดย
ด าเนินการใหม้ีการจดัท า
แผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และ
รายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผู้้ก ากับ
ดูแล 
(๑) กิจกรรม “ปรับปรุง
ระบบการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน”   

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 ๔.๒ การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือ 
การบริหารราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการ

๔.๒.๑ ส่งเสรมิให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแล การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับ การบรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
(๑) กิจกรรม “ประกาศ

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 



๑๘ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ได ้ มาตรฐานการบรหิารงาน
บุคคลท้องถิ่น ”   
๔.๒.๒ ส่งเสรมิให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแล การบริหารงบประมาณ 
การรับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
(๑) กิจกรรม “เผยแพร่และ
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ”   
๔.๒.๓ ส่งเสรมิให้ประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการจัดหาพสัดุ ทั้งนี้ให้
อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ
ของกฎหมาย 
(๑) กิจกรรม “เผยแพร่และ
ประกาศรายงานผลการ
ด าเนินการจัดหาพสัดุ ”   
 
 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

๐ 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖5 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

 ๔.๓ การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของ สภา
ท้องถิ่น 

๔.๓.๑ ส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว ้
(๑) โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
๔.๓.๒ ส่งเสรมิสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ

 

 

 

 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
ของฝุายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดย
ไม่ฝักใฝุฝุายใด 
(๑) กิจกรรม “ส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่น ในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
ของฝุายบริหาร ”   

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

 

 

 ๔.๔ เสรมิพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน
(Community)และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้าน
การทุจริต 

๔.๔.๑ ส่งเสรมิให้มีการ
ด าเนินการเผ้าระวังการ
ทุจริต 
(๑) กิจกรรม “เผยแพร่การ
ต่อต้านการทุจริตทางเวป
ไซต์ ”   
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาค
ส่วน เพื่อต่อต้านการทุจริต 
(๑) กิจกรรม “พัฒนา
เครือข่ายเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต ”   
 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

 

 

๐ 

 

 

 

๐ 

มิติท่ี ๔ 
รวม 

๘  กิจกรรม     

๑  โครงการ 
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

 

๐ 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ส่วนที่ ๓ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 
 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน  
๒.  หลักการและเหตุผล 
          ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.
๒๕๕๒ ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา ๖๗ ประกอบกับ พรบ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนดให้ อบต. มีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง 
          ดังนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นการบูรณาการกับส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จึงได้ด าเนินการตามโครงการฯนี้ 
๓.  วัตถุประสงค์ 
          ๑.  เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องและองค์กรต่างๆ ในการให้บริการกับประชาชน 
          ๒.  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ ได้สะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 
          ๓.  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของส่วนราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
๔.  เป้าหมาย 
          ประชาชนในพื้นท่ี 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          หมู่ที่ ๓ – ๑๓ ต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๒.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๓.  ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง 



๒๑ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

          ๔.  ด าเนินงานตามโครงการฯ 
          ๕.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๕๐,๐๐๐ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
          ๒.  ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในการมาติดต่อราชการ 
          ๓.  เกิดการบูรณาการกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อบต.หนองไผ่ล้อม  
๒.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต    ของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี  ซึ่งมี ความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงาน
โดยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้
ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมค่านิยมด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชนขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง อบต.หนองไผ่ล้อม 

เกิดจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าเอาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ  



๒๒ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๒.  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง อบต.หนองไผ่ล้อม 

ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมกัน ในการเสริมสร้างสังคมแห่ง

คุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี สร้างจิตส านึกในการท าความดีรู้จักการให้ การเสียสละและ

การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

๔.  เป้าหมาย 
          คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง  อบต.หนองไผ่ล้อม ผู้

สังเกตการณ ์ จ านวน  ๕๑  คน 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          ตามสถานที่เหมาะสม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๒.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๓.  ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง 
          ๔.  ด าเนินงานตามโครงการฯ 
          ๕.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
    5 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๒๐๐,๐๐๐ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง อบต.หนองไผ่ล้อมมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนามากข้ึน 

๒. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง อบต.หนองไผ่ล้อม น้อมน า
หลักธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม มาปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันและปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง อบต.หนองไผ่ล้อม ได้รับการ
ปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกท่ีดีงามในหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพ่ิมมากขึ้น 
 

๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 



๒๓ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.หนองไผ่ล้อม”  
๒.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.
หนองไผ่ล้อม โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัยซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ก าหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทาง
ปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
อบต.หนองไผ่ล้อม” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตว์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลทับซ้อน 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒.  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามล าดับ 

๕. เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
๔.  เป้าหมาย 
          คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง อบต.หนองไผ่ล้อม 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 



๒๔ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

          ๑.  เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองไผ่ล้อม เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุก
คน พึงยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
          ๒.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ อบต.หนองไผ่ล้อม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตาม ตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง อบต.หนองไผ่ล้อม 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๑.๑.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานและความโปร่งใสในการท างาน  
๒.  หลักการและเหตุผล 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ เพ่ือยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐  และตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคม 
  เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต สร้างระบบราชการให้ใส
สะอาด  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริตและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
จึงได้จัดท าโครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานและความโปร่งใสในการท างาน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  พนักงานจ้าง
และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๓. วัตถุประสงค ์

๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและความ
โปร่งใสในการท างาน 
 ๒.  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 ๓.  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่  มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์  มี
จิตส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และลูกจ้าง อบต.หนองไผ่

ล้อม   จ านวน  ๗๗  คน 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๒.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๓.  ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง 
          ๔.  ด าเนินงานตามโครงการฯ 
          ๕.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 



๒๖ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
                    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๒๐,๐๐๐ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด  อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและความโปร่งใสใน
การท างาน รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๒.  ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานมากขึ้น    
๓.  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่  มีพฤติกรรมที่

สร้างสรรค์  มีจิตส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ “จัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ  
                        อบต.หนองไผ่ล้อม”  
๒.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  หมวด ๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม มาตราที่ ๑๐๐ – ๑๐๓ เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในระบบราชการ 
คือ การกระท าผิดกฎหมายเรื่องผลประโยชน์ขัดกันระหว่าง "ผลประโยชน์ส่วนตัว" กับ "ผลประโยชน์ส่วนรวม" 
ในการด ารงต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือที่เรียกกันว่าปัญหา "ผลประโยชน์ทับซ้อน"  ถือเป็นการทุจริต
คอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม  ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือ
แลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และพวกพ้อง เป็นต้น 



๒๗ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การปฏิบัติราชการ  จึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพ่ือน ามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยได้น า
นโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและปูองกันการทุจริต 
ดังนี้ 

๓.  วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.หนองไผ่ล้อม ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไป

เป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
๒.  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา

การทุจริตคอร์รัปชัน 
๔.  เป้าหมาย 
          บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.หนองไผ่ล้อม 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
          ๒.  จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
          ๓.  ตรวจสอบความถูกต้อง 
          ๔.  จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
          ๕.  แจกจ่ายให้บุคลากร  
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          เดือนตุลาคม (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.หนองไผ่
ล้อม 
 
 
 



๒๘ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 ๑.๒.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒.  หลักการและเหตุผล 

ตามสถานการณ์น้ าท่วม น้ าแล้งและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ าซากและเกิดขึ้นในทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศ 
สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหามาจากการตื้นเขินของแม่น้ า ล าคลอง แหล่งน้ าสาธารณะและการขยายตัวของ
ผักตบชวา รวมทั้งวัชพืชต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการกีดขวางทางน้ าและบดบังทัศนียภาพของแหล่งน้ า ประกอบ
กับนายกรัฐมนตรีได้ด าริให้มีการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า โดยบูรณาการกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชนใน
พ้ืนที่ร่วมด าเนินการและบริหารจัดการให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จึงด าเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า 
ได้แก่ ห้วย หนอง คลอง บึง ล าประโดงหรือแหล่งน้ าสาธารณะอ่ืนๆในพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมจึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า  

๓.  วัตถุประสงค์ 
          ๑.  เพ่ือก าจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆที่กีดขวางทางน้ าและบดบังทัศนียภาพของแหล่งน้ าสามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ าได้ทุกฤดูกาล 
          ๒.  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา ร่วมอนุรักษ์ บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์และ
ปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน        
๔.  เป้าหมาย 
          ห้วย หนอง คลอง บึง ล าประโดงหรือแหล่งน้ าสาธารณะอ่ืนๆในพ้ืนที่ 
๕.  พืน้ที่ด าเนินการ 
          หมู่ที่ ๓ – ๑๓ ต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๒.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๓.  ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรต่างๆที่เก่ียวข้อง 
          ๔.  ด าเนินงานตามโครงการฯ 
          ๕.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 



๒๙ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

                    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๒๐๐,๐๐๐ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  คลองสาธารณะได้รับการปรับปรุง ฟื้นฟูทัศนียภาพให้มีความสะอาดสวยงามเป็นธรรมชาติ 
          ๒.  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าสาธารณะได้อย่างต่อเนื่องทุกฤดูกาล 
          ๓.  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งภาครัฐ 
ชุมชน และประชาชนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๒.  หลักการและเหตุผล 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการ
ด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆน าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความ
ทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎร
โดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ “พออยู่ พอกิน”และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ 
“ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย  ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนา
ราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอน
ล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่ เหมาะสม 
นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของ
ชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จึงจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการเรียนรู้และศึกษาแนวทาง วิธีการที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพและพ้ืนที่ของตนเอง  

๓.  วัตถุประสงค์ 
          ๑.  เพ่ือสร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๒.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองและสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
          ๓.  เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนรู้จักความพอดี พอประมาณในการด ารงชีวิต     
๔.  เป้าหมาย 
          ประชาชนและผู้สนใจในเขตพ้ืนที่ อบต.หนองไผ่ล้อม 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๒.  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
          ๓.  ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบและประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 



๓๑ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

          ๔.  ด าเนินงานตามโครงการฯ 
          ๕.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ 
 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๒๐๐,๐๐๐ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๒.  ประชาชนสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองเพ่ิมข้ึน 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 ๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตว์สุจริต 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการปฏิบัติธรรมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  
๒.  หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุ
กันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เด็กและเยาวชน หลงเพลิดเพลิน
กับค่านิยม ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา จึงด าเนินชีวิตและประพฤติตนโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องฯดังกล่าว  จึงด าเนินการ
โครงการปฏิบัติธรรมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมส าหรับเด็ก เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เติบโตอย่างมีคุณภาพ 

๓.  วัตถุประสงค์ 
          ๑.  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน 
          ๒.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ด ีมีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค ์
๔.  เป้าหมาย 
          เด็กและเยาวชน หมู่ที่ ๓ – ๑๓ ต.หนองไผ่ล้อม 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
          ๒.  จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ
          ๓.  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
          ๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
          ๔.  ด าเนินงานตามโครงการฯ 
          ๕.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๒๐๐,๐๐๐ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



๓๓ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม เติบโตอย่างมีคุณธรรม 
          ๒.  เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตว์ สุจริตและมีวินัย 
          ๓.  เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
 
 ๑.๓.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชน(D.A.R.E.)  
๒.  หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการการเสพสิ่งเสพติดมากที่สุด ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ต าบลหนองไผ่ล้อมเป็นต าบลหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดมาก เนื่องจากเป็นชุมชนขนาด
ใหญ่ และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากทดลอง จึงถูกชัก
จูงให้ใช้สิ่งเสพติดได้ง่าย จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆท าให้คนเกิดอารมณ์
เครียด มีปัญหาทางจิตใจ จึงหันไปใช้สิ่งเสพติดเพ่ือลดความเครียดของจิตใจลง การแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด จะต้องด าเนินการทั้งมาตรการลดอุปทานของผู้ผลิตผู้ค้าควบคู่กับการลดอุปสงค์ของผู้เสพ การลด
อุปทานของผู้ผลิตและผู้ค้าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการปราบปรามและการจับกุมผู้ผลิตและผู้ค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่
ต ารวจและชุมชน ได้ร่วมกันสอดส่องดูแลอยู่แล้ว ส่วนการอุปสงค์ของผู้เสพ ก็คือการสอนหรือฝึก ให้เด็กมี
ภูมิคุ้มกัน ทางด้านจิตใจและสามารถเผชิญปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหมายถึงการฝึกทักษะต่างๆเพ่ือให้
เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมและสิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญในเรื่องพฤติกรรมคือ ทัศนคติ ซึ่งจะเห็นว่าแต่เดิมความ
ล้มเหลวของการสอน เพ่ือปูองกันเยาวชนไม่ให้ใช้สารเสพติดนั้น ส่วนใหญ่เป็นการสอนโดยให้แต่ความรู้เป็น
ลักษณะการขู่ให้กลัว นอกจากนี้ การสอนให้เด็กเกิดเจตคติที่ดี เป็นสิ่งที่ยากมาก เนื่องจากเจตคติ หมายถึง ความ
เชื่อ ความรู้สึก ความคิด ที่ได้รับการจัดระบบขึ้นมาของบุคคลนั้น ประกอบการสอนนั้น ต้องใช้สื่ อที่สร้าง
ความรู้สึก มีการจัดระบบความคิด ความเชื่อ และถ้าใช้กระบวนการกลุ่มในการสอน จะท าให้เด็กได้แสดง
ความรู้สึกนึกคิดของตน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท าให้สามารถแก้ปัญหาข้อโต้แย้งได้ และ
เกิดเจตคติที่ดีในท่ีสุด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ร่วมกับ สถานีต ารวจภูธรส าโรงทาบ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เพ่ือต่อต้าน
การใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชน(D.A.R.E.) ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับ มีประสิทธิภาพในการหยุดยั้ง 
การแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนอย่างได้ผล และยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับสังคมได้อีก
ส่วนหนึ่ง นอกจากนั้น ยังเป็นการผนึกก าลังระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต ารวจ สาธารณสุข โรงเรียน 
ครู/อาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การ



๓๔ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ปูองกันยาเสพติดของประเทศ อันเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั้งยืน หลักการส าคัญ D.A.R.E คือการให้ข้อมูล
และทักษะที่จ าเป็นกับเด็กนักเรียน เพ่ือสามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากยาเสพติด และความรุนแรง โดยเน้น
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองไผ่ล้อม การให้ความรู้และการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E) โดยอบรมเด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๓.  วัตถุประสงค์ 
          ๑.  เพ่ือสร้างแกนน านักเรียนต่อต้านยาเสพติด ภายในสถานศึกษา 
          ๒.  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียนไม่ให้เกี่ยวข้องยาเสพติด 
๔.  เป้าหมาย 
          เดก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียนบ้านหนองคู ต าบลหนองไผ่ล้อม 
อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 
 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
          ๑.  ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
          ๒.  จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
          ๓.  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
          ๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
          ๔.  ด าเนินงานตามโครงการฯ 
          ๕.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๔๐,๐๐๐ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑.  เด็กนักเรียนสามารถเป็นแกนน าต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนได้ 
          ๒.  เด็กนักเรียนได้รับความรู้ มีจิตส านึกตระหนักถึงพิษภัยและไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

          ๓.  เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
 
 

 



๓๕ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 ๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อบต.หนองไผ่ล้อม  
๒.  หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท า
ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครอง



๓๖ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถ
เกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
จ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานใน
ท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า 
 

 แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับ
ที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
๓.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ไผ่ล้อม  ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๑. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 

          ๒. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑  ครั้ง  

          ๓. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๔. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๕ จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๖. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 ๗. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 



๓๗ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 ๘. รายงานผลการด าเนินงาน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด  อบต.หนองไผ่ล้อม 
 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี 
          ผลลัพธ์ 
            - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 ๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
          ๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุ  
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
  

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
๒.  หลักการและเหตุผล 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๕๖  มาตรา ๖  ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม 
 ๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้ 
 ๓. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 ๔. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คน
เก่งเข้ามาท างาน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จ านวน ๑  มาตรการ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 



๓๙ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๑. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   
 ๒. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 ๓. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 
 ๔. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
                    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด  อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑. ผลผลิต 

  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน ๑ 
มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 ๒. ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคล 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ ออกค าสั่งมอบหมายของ นายก อบต. /ปลัด อบต./หัวหน้าส่วนราชการ   
๒.  หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่
มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับ
ส านัก กอง   ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผล
ให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 ๓. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๔. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย  
 (๑) นายก มอบหมายให้รองนายก   
 (๒) นายก มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ  
 (๓) ปลัด  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 



๔๑ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 
 ๒. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 ๓. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือนหรือ
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
                    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด  อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ๑. ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
 ๒. ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   
๒.  หลักการและเหตุผล 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา   ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็น
ที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได้ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๓. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้ โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 ๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 ๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอมา   
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด  อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



๔๓ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

          มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

 
๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เคร่งครัด 
  

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม การปรับปรุงแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ  
๒.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๒. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 ๓. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 ๔. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๕. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 ๖. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๑.  ผู้อ านวยการกองคลัง                                                                                                                  

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๒. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 ๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าป ี



๔๔ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 ๖. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 ๗. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
                    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          กองคลัง  อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
๒.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจ
และการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ทุกโครงการและกิจกรรม 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 



๔๕ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 ๓. เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
          เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม และชุมชนต่างๆ ภายในพ้ืนที่ต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 ๒. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็น
ต้น  
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
                    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          กองคลัง  อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
 ๒. ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้



๔๖ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 
๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่

ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม การบริการประชาชน/บริการสาธารณะ แบบ One Stop Service  
๒.  หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค า
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ติดตามความ
คืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละ
กระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร 
การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู ้ด ้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณ
ภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด       การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ รวดเร็วโดยทัดเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๒. เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 



๔๗ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

          ทุกส านัก/กอง/  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง  ๑๗  ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, 
ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการ
ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ 
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

๒. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ รวดเร็วโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการบริการประชาชนและบริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี
ดี 

๒.๓.๑ มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
 
 
 



๔๘ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
๒.  หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้
มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการ
ท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ตาม
กฎหมายเป็นส าคัญ 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 ๓. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๔. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

๑. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ให้สั้นลง  
๒. ประชาชนในพื้นท่ี  

 ๓. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 ๔. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 ๕. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 ๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 



๔๙ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 ๒. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานใน ภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๓. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกเมอบอ านาจให้รองนายก หรือปลัด ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 ๔. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 ๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก และผู้บริหารทราบ 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ทุกส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่  

๒.  การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 ๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 ๔. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๒.๓.๒ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๖) 
พ.ศ.๒๕๕๒  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ 
รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ
ในขั้นตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายก ให้รองนายก /ปลัด ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 ๒. เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

๑. มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน ๕ เรื่อง  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา 
 ๒. ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก/ปลัด ปฏิบัติราชการแทน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
                    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ทุกส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 



๕๑ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ มอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
๒.  หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร  ปลัด   หรือหัวหน้าส่วนราชการ  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด    
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 ๒. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 ๓. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ทุกส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



๕๒ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ การออกค าสั่งมอบอ านาจของนายก อบต./ปลัด อบต. และหัวหน้าส านักปลัด/  
                        ผู้อ านวยการกอง  
๒.  หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 



๕๓ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 ๒. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 ๓. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 ๔. เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก อบต./ ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 ๒. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 ๓. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๔. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งฯที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน
หรือตลอดระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
                    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
 ๒. ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
๒.  หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แข่งขันเพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้การมี
คุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต     
ทุกระดับ ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างเพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดี
และคุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อย่างน้อยหมู่บ้าน
ละ ๑ คน   
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน / บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อต่างๆ ได้แก่ เวปไซต์ อบต.หนองไผ่ล้อม  ประกาศ   ป้ายประชาสัมพันธ์  วารสาร อบต. 
เป็นต้น 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ธันวาคม ของทุกปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนหน่วยงาน/บุคคล ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 



๕๕ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
  

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๒.  หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าใน
การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษาฯ จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับ
หมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี  วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอ่ืน
ในชุมชน 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 ๒. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
 ๓. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ี อบต.หนองไผ่ล้อม อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ คน   
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๒. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๓. จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา   
 ๔. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 ๕. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
                    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 



๕๖ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๒.๔.๓ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน  เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย 
ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่
เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่า
อยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด 
และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
   

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองไผ่ล้อม  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
เพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับ
ปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  อีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้
ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 
๓.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร   
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

เกษตรกรในพ้ืนที่ อบต.หนองไผ่ล้อม   



๕๘ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลหนองไผ่ล้อม 
 ๒. ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 ๓. มอบใบประกาศนียบัตร   
 ๔. ประชาสัมพันธ์  
 ๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม ของทุกปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๒.๕. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือ รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒.๕.๑ ด าเนนิการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๒.  หลักการและเหตุผล 

จากการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก  รวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้
เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 ๒. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 



๖๐ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๑. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 

๓. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 
๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ประเมินทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
๒.  หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริต
จะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ 
ประเมินทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๓.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือคณะท างาน 
LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 



๖๒ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

 
ล าดับที่ ๒ 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๒.  หลกัการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม ขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 ๒. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๒. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 



๖๓ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 ๓. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 

๔. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
                    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
          เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 
๒.๕.๓ ด าเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน

กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ ด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา 
เจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
๒.  หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ 
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และ
การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ
อ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๒. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนต าบล   พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 



๖๕ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย
มิชอบ 
 ๓. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

๔. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน ๕ วัน  
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
                    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 

ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 ๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ ออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
๒.  หลักการและเหตุผล 

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปุาบอน เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท า
ส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย   จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด 
 ๓. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  ๓.๑ ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  ๓.๒ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  ๓.๓ ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  ๓.๔ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน ๑ แห่ง  
๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 จ านวน ๑ ชุด 
 ๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนา
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๔. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๑ ฉบับ 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 



๖๗ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ๒. เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 ๓. จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา

อนุมัต ิ

๔. จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

๕. จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๖. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด  อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  

๒. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 ๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได้ 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๒.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ  การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการปูองกัน
มิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จึงได้จัดท ากิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
และการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 ๒. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 ๓. เพื่อเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงประชาชนสามารถรับรู้เรื่องการร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์และการด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          ทั้งในและนอกพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 



๖๙ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการเวปไซต์ต าบล  
๒.  หลักการและเหตุผล 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาใน
การเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่
ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการเวปไซต์ต าบล ขึ้น เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการด าเนินการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ให้ประชาชน
และผู้สนใจได้รับทราบและเป็นการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้เพ่ิมข้ึนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ  
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม อย่างถูกต้อง 
เป็นจริง และรวดเร็วมาก 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม มากยิ่งขึ้น 
 ๔. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป  
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท าเวปไซต์ต าบล เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 



๗๑ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๑. เสนออนุมัติโครงการ 
 ๒. ด าเนินการประชุม 
 ๓. มอบหมายงานผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน 
 ๔. ผลิตสื่อ  
 ๕. ติดตามและประเมินผลโครงการ 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
                    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๒๐,๐๐๐ บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ซึ่งออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เป็นตัวชี้วัด โดย
ก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมและมีความ
พึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน 
 ๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจ หน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
๒.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่
ประชาชนภายในกรอบอ านาจหน้าที่  และโดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นท่ี จ านวน ๑๑  หมู่บ้านในเขตต าบลหนองไผ่ล้อม  ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ดังนั้น เพ่ือประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของการ
อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา  ๖๙/๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ประกอบกับมาตรา  ๕๒ และมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์”  ณ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม อ าเภอส าโรงทาบ 
จังหวัดสุรินทร์ พร้อมจัดวางตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  (ตู้แดง)  ณ  หน้าอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม  
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 



๗๓ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 ๓. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 ๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  

๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
ให้บริการในวันและเวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทาง

ร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้  
๑. ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

 ๒. ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๕๖๙๕๕๗ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๔-๕๖๙๕๕๗ 
 ๓. ทางเว็บไซต ์อบต.หนองไผ่ล้อม www.nongpailom.go.th  

๔. ทางไปรษณีย ์
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด  อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 ๒. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ๓. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 
 ๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้โดยสะดวก 

 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ การประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม  
๒.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน    ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม  มีบทบาทส าคัญในการให้บริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บ ารุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอ านาจหน้าที่  การ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้า
ไปช่วยเหลือแก้ไข และบรรเทาปัญหาต่างๆ  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  และตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมากขึ้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล การ
ด าเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์และเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
 ๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ สอบถามข้อมูลและการด าเนินการ เกี่ยวกับการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แก่ประชาชน 
 ๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส าหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีกระบวนการ ช่องทาง ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ชัดเจน 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

- จัดท าประกาศการใช้คู่มือและเอกสารคู่มือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. ที่ท าการหมู่บ้าน 
 ๒. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
 ๓. เวปไซต์ อบต.หนองไผ่ล้อม   



๗๕ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๔. Facebook ของ อบต.หนองไผ่ล้อม 

๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 

          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด  อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาการปฏิบัติงานและแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 
 ๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ

ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบ 
๒.  หลักการและเหตุผล 

การร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ถือเป็นเสียงสะทอ้นให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทราบว่า 
การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใด  ซ่ึงรัฐบาลทุกยุคทุกสมยัและหน่วยงาน
ของรัฐไดต้ระหนกัและให้ความส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชนมาโดยตลอด 
มีการรับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม และตรวจสอบการท างานของรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐมากข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและเสริมสร้างความสงบสุขให้เกิดข้ึนใน
สังคม โดยเฉพาะเม่ือประเทศมีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และการเมืองอยา่งต่อเน่ืองท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว น าไปสู่การแข่งขนั การเอารัดเอาเปรียบ เป็นเหตุให้ประชาชนท่ีไดรั้บความ
เดือดร้อน ประสบปัญหาหรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม จึงมีการร้องเรียน/ร้องทุกขต่์อหน่วยงานต่าง ๆ  เพิ่มข้ึน 

 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสอบถามขอ้มูลและการด าเนินการเก่ียวกบัการร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ เกิดความชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รวมไปถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จึงได้ด าเนิน กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขึ้น 
 ๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ สอบถามข้อมูลและการด าเนินการ เกี่ยวกับการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แก่ประชาชน 
 ๒. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. รับเรื่องราวข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยากหรือปัญหาอ่ืนใด
จากประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ แล้วแจ้ง ระยะเวลา และขั้นตอนการด าเนินการ ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทราบ และท าการประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อมูลเบื้องต้น 



๗๗ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 ๒. ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับของทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ
หลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน 
 ๓.  ประสานการปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ด าเนินการตามภารกิจ            
ที่เกี่ยวข้องและสามารถขอให้บุคคลในสังกัดส่วนราชการนั้นให้ถ้อยค าหรือข้อมูลเอกสาร หลักฐานใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับการนั้นได้ 
 ๔.  กรณีที่อาจเกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจก่อให้เกิดเป็นคดีความได้ ให้แจ้งรายละเอียดเฉพาะที่ส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ โดยอาจมีการปกปิดข้อความตามค าร้องบางส่วนก็
ได้  ทั้งนี้ หากส่วนราชการเจ้าของเรื่องประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณี 

๕. กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการหรือเหนือกว่า
ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกร้อง หรือส่งเรื่องให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวนเรื่อง
ร้องเรียนของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นการเฉพาะ 
 ๖.  ให้พิจารณาด าเนินการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง  ดังนี้ 
        ๖.๑  กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ 
         ๖.๒  กรณีที่อาจมีผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ร้อง ให้สรุปสาระส าคัญตามค า
ร้องเฉพาะที่ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะสามารถน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้  โดยอาจไม่น าส่งเอกสารค า
ร้องต้นฉบับ รวมทั้งหากมีความจ าเป็นให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การคุ้มครองผู้ร้อง เป็นพิเศษราย
กรณ ีทั้งนี้  หากมีการประสานขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมให้พิจารณาเป็นรายกรณีด้วย 
 ๗.  รวบรวมข้อเท็จจริงและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
 ๘.  รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบ 

๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 

วันและเวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ประชาชน/หน่วยงาน ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
๒. เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๓. ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ 

 
 
 



๗๘ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๓.๓ การส่งเสริม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๓.๑ ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 

 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.หนองไผ่ล้อม 
๒.  หลกัการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๑ ข้อ ๙ และกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

เพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนงัสือสั่งการฯดงักล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ลอ้มจึงด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.หนองไผ่ล้อม ข้ึน 
 ๓.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมและตัวแทนประชาชนจากทุกภาค
ส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้านและต าบล เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น 
 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอรายชื่อหัวหน้าส่วนการบริหารและแจ้งเจ้าหน้าที่บริหารงานท้องถิ่นที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามระเบียบฯ 
 ๓.  ด าเนินการจัดท าค าสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.หนองไผ่ล้อม 
 ๔. แจ้งส่วนราชการ/ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.หนองไผ่ล้อม มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตาม
ระเบียบฯ นับแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ กรณีมีต าแหน่งว่างลงก็ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลให้มา



๗๙ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด  อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. อบต.หนองไผ่ล้อม มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือเป็นองค์กรในการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯที่ก าหนด 

๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ 
 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ต าบล 
๒.  หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานที่ปกครองตนเองโดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม  มีหน้าที่พัฒนา
ท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมรวมทั้งด้านอื่น ๆที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนทีเ่พ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ซึ่งการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีได้นั้น  ต้องอาศัย
ปัจจัยหลาย ๆ  อย่าง และความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝุาย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนราชการ  องค์กรชุมชน  
ประชาชน  ล้วนแต่มีผลในการช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นได้ทั้งนั้น  ดังนั้นการที่จะพัฒนาต าบลได้นั้นจึงต้องทราบถึง
ปัญหาความเดือดร้อน  ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี   เพื่อน าปัญหาเหล่านั้นมาปรับปรุง  แก้ไข  
ให้การช่วยเหลือตามศักยภาพ  ได้ตรงตามความต้องการ ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้  ทัศนคติ
ของประชาชนในพื้นที่  โดยการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ีในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ  
 เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามกระบวนการและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จึงได้จัดท าโครงการฯ นี้ขึ้นมา  โดยความร่วมมือจากผู้น าชุมชน  ผู้ใหญ่บ้าน  
สมาชิก อบต.  คณะกรรมการต่างๆ  ประชาชน  ตลอดจนองค์กร/หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในพ้ืนที ่
 ๓.  วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือรับทราบปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริง 
๒.  เพ่ือน าปัญหา  ความต้องการของประชาชน/องค์กร/หน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ จากการประชุม 



๘๐ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ประชาคมท้องถิ่น น ามาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
๓.  เพ่ือให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้  พ่ึงพาตนเองได้  เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 
๔.  เพ่ือด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีในการร่วมคิด ร่วมท า  

ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทัศนคติท่ีมีต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม     

๕.  เพ่ือชี้แจง  ประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่  ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชน/องค์กร 
/หน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ได้รับทราบ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล (สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ระดับ
ต าบล) เพ่ือน าปัญหา  ความต้องของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน  ร่วมพิจารณา   วิเคราะห์  หาแนวทางวิธีการแก้ไข  
เพ่ือน าโครงการพัฒนามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          หมู่ที่ ๓ – ๑๓ ต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. ประสานงานการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล  แจ้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมทราบ  ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน  เช่น  ผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต. 
คณะกรรมการต่าง ๆ ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน  ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ องค์กรและหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่เข้า
ร่วมประชุมฯ 

๒. น าข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓)และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๒)    มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และความจ าเป็น
เร่งด่วนของปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน ความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน/องค์กรและหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่มาจัด
เรียงล าดับความส าคัญเป็นระดับต าบล   

๓. สรุปปัญหา/สาเหตุ แนวทางการแก้ไข ผู้ได้รับผลกระทบ งบประมาณท่ีคาดว่าจะใช้ในการด าเนินการ
มาเป็นโครงการพัฒนาเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)ต่อไป 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๕๐,๐๐๐ 
๙.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
          ส านักปลัด  อบต.หนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑.  ได้รับทราบปัญหา  ความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
๒.  น าปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จากการประชุมประชาคม น ามาวิเคราะห์เพ่ือ 



๘๑ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

การพัฒนาท้องถิ่น 
๓.  ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้  พ่ึงพาตนเองได้  เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 
๔.  ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์          

ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทัศนคติที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม     
๕.  ได้ชี้แจง  ประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่  ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบ 

 
๓.๓.๒ ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
๒.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 ๓.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับมาตรการ
การปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีตัวแทนจากประชาชน โดยท าการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกตัวแทนมาท าหน้าที่ 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 ๒. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 



๘๒ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด/กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม 

๒. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

๓.๓.๓ ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  มาตรการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองไผ่ล้อม 
๒.  หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘   และที่แก้ไข เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จึงต้องด าเนินการตามระเบียบฯดังกล่าว โดยด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองไผ่ล้อม และให้คณะกรรมการฯดังกล่าว ปฏิบัติ
หน้าที่ ตามระเบียบฯที่ก าหนดต่อไป 
 ๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯที่ก าหนด 
 ๒. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแบบส ารวจความพึงพอใจ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองไผ่ล้อม ก าหนด 
ขึ้น 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองไผ่ล้อม  
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 



๘๓ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๖.  วิธีด าเนินการ 
๑. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น/คณะท างานและ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามระเบียบฯที่ก าหนด 
๒. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการและ

เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๓. ประชาสัมพันธ์การด าเนินการติดตามและประเมินผลแก่หน่วยงานในพ้ืนที่/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านและ
ประชาชนในพื้นท่ี  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ๔. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯตามระเบียบ 
 ๕. สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

๖. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี  
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ส่วนราชการ หน่วยงาน ประชาชนและผู้สนใจในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ได้รับทราบผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม สามารถน าผลการเสนอแนะมาปรับปรุงให้การปฏิบัติราชการ
ให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 ๔.๑.๑ มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม รายงานผลการควบคุมภายใน  
๒.  หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ า
ทุกปี 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม 
 ๒. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 ๓. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 



๘๕ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ทุกปีงบประมาณ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 ๓. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 
 ๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง

หรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
๒.  หลักการและเหตุผล 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือ
กฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีใน
หน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่
ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงาน
นั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐ
ยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุ มภายใน
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายในและปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด กิจกรรม ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 



๘๗ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๓. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๒. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่
ล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 ๔. รายงานผลต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบ
วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ทุกปีงบประมาณ 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ ๖ ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 ๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข 
 ๓. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๔. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 ๕. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
 
 



๘๘ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ

บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม ประกาศมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
๒.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหั วใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จึงได้ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น โดยยึดมั่น
ในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 - การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบ 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 



๘๙ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
- ในการบรรจุแต่งตั้ง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้อง
ไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบและมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการ
ที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จะออก
ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ พิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 



๙๐ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม มีมาตรฐานและแนวทางในการบริหารงานด้านบุคคลอย่าง
ชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้  

๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารงบประมาณ การรับ –
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม เผยแพร่และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
๒.  หลักการและเหตุผล 

การปฏิบัติงานด้านการคลัง เป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่ง ใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
๓.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ
ของทางราชการ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่ วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานฯดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ทุกปีงบประมาณ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 



๙๒ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

          กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. การบริหารงานด้านการเงินการคลังและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามระเบียบฯที่ก าหนด 
๓. เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ 

 
๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้

ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม เผยแพร่และประกาศรายงานผลการด าเนินงานจัดหาพัสดุ  
๒.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จึงจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการจัดหาพัสดุและด าเนินการประชาสัมพันธ์ ประกาศให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบและเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือด าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๒. เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และสามารถตรวจสอบได้ 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
รายงานผลการด าเนินงานจัดหาพัสดุตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ก าหนด 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

๒. ด าเนินการตามแผน 
๓. จัดท ารายงานผลการด าเนินการฯ 
๔. ประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   

๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          ทุกปีงบประมาณ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 



๙๓ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
๒. การด าเนินการด้านงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของ สภาท้องถิ่น 
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
๒.  หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้างของ อบต.หนองไผ่ล้อม ให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและการ
จัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ได้ด าเนินการ เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้างของ อบต.หนองไผ่ล้อม มีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จึงได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของ อบต.และเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้างของ อบต.
หนองไผ่ล้อม ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือส่งเสริมการบริหารงาน โดยการน าหลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงานและเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้างของ 

อบต.หนองไผ่ล้อม 



๙๔ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมและหน่วยงานต้นแบบ 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากร 

 ๓. ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ 
 ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและส ารวจเส้นทาง สถานที่จัดอบรมฯ 
 ๕. น าคณะเดินเข้ารับการฝึกอบรม ตามสถานที่ วัน เวลาที่ก าหนด 
  ๖.  สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม ก่อนและหลังการด าเนินโครงการ  
                 (โดยวิธีกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ) 
  ๗.  รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ของ อบต.หนองไผ่ล้อม สามารถความรู้ น าหลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

๒. ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกฝังจิตส านึกทั้งต่อองค์กร ต่อผู้ อ่ืน ต่อตนเอง และ
สาธารณะ เพ่ือมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
๒.  หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกตอ้ง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่น ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ขึ้น เพ่ือให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
และเพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
๒. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ลดการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ 
๓. สมาชิกสภาท้องถิ่น เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าคู่มือ ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
๒. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการฯ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓. สมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 



๙๖ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

                    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่น เข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
๒. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)และบูรณาการทุกภาคส่วน 
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม เผยแพร่การต่อต้านการทุจริตทางเว็บไซต์ 
๒.  หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จึงได้จัดกิจกรรม เผยแพร่การต่อต้านการทุจริตทางเวปไซต์ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ขึ้น เพื่อเป็นสื่อในการต่อต้านการทุจริตและแจ้งแบะแสการทุจริต 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
๒. เพ่ือปลุกจติส านึก และต่อต้านการทุจริต 
๓. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนทั่วไป 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าสื่อข้อมลูในการต่อต้านการทุจริตทางเวปไซต ์อบต.หนองไผ่ล้อม www.nongpailom.go.th 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบ 

 ๓. รับแจ้งแบะแสการทุจริต/การร้องเรียน ร้องทุกข์  
๔. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
๕. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง/ร้องเรียน ร้องทุกข์ 

๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
          5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 



๙๘ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

สามารถรับทราบข้อมูลแบะแสการทุจริต/การร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้อย่างรวดเร็วและด าเนินการแก้ไขได้
อย่างทันท่วงท ี  
 
 

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๒.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต       
ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปใน
การร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 
รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม ในการร่วม
คิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
คอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้
จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
๓.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 



๙๙ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 ๓. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลหนองไผ่ล้อม 
๔.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลหนองไผ่ล้อม เข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 

          พ้ืนทีใ่นเขต องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๑. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตต าบลหนองไผ่ล้อม 
 ๒. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 ๓. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองไผ่ล้อม ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือ
ปูองกันการทุจริต 
 ๔. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อปูองกันการทุจริต 
 ๕. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU)   ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม กับบุคคล 
องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
๗.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
                    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
๘.  งบประมาณด าเนินการ 
          ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 ๒. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 

 ๓. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลหนองไผ่ล้อม 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 


