
   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักปลัด งำนกฎหมำยและคดี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน โทร. ๐42-707588                                          

ที ่   สน  817๐๑/    วันท่ี       ตุลำคม 256๒               

เรื่อง  ขออนุมัติจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต  ประจ ำปี 2563 

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 

  ตำมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน ได้ประกำศใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงำนส่วน
ต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน ได้มีกำรประกำศใช้เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2557 และถือปฏิบัติตลอดมำ 
ซึ่งในปีงบประมำณ 2563 นี้ ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน ได้จัดท ำ แผนปฏิบัติกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต  ประจ ำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน ด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประมวลจริธรรม และให้สอดคลองกับแผน
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต (พ.ศ. 25๖1 – 25๖5) นั้น 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติแผนปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน
กำรทุจริต  ประจ ำปี 2563 (รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยนี้) 

    
 

   
   (นำงจินตนำ พลขันธ์) 

             นักทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด 

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

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

(นำงกฤษณำ  กลิ่นล ำดวน) 
ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม รักษำรำชกำรแทน 

หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 

(นำยศิริพรหม  วงศพ์รหมศิลป์) 
 ปลัดองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองแปน 

 
/ควำมเห็น... 
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ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน     

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

.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
              ลงชื่อ ........................................... 

                                (นำยประดิษฐ์  ดีกดุเรือ) 
                                 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
                                       

                              

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 
ท่ี 355/2562 

เรื่อง ใชแ้ผนปฏิบัติการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 
--------------------------------------------- 

ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพื่อเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตำมกรอบแนวทำงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับ ที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต (พ.ศ. 25๖1 – 25๖5)  โดยมุ่งเน้นปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรม เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยใน ให้
คุณธรรมน ำกำรพัฒนำ ท ำให้สังคมไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นสังคมแห่งคุณธรรม  

ดังนั้นจึงประกำศใช้ แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในองค์กรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
อย่ำงมีธรรมำภิบำลเกิดควำมโปร่งใส มีกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริตต่อไป 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  18 เดือน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖2 

สั่ง ณ  วันที่  18 เดอืน ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖2 

                                                                              
    (นำยประดิษฐ์    ดีกดุเรือ)           

    นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต 

ประจ าปี 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน 

 



แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและปอ้งกันการทุจริตประจ าปี 2563 
องค์การบริหารสว่นต าบลหนองแปน 

มิติ 
(แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 25๖1 – 

25๖5)   

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

มิติที่ 1 
การสร้างสังคมที่
ไ ม่ ท น ต่ อ ก า ร
ทุจริต 

1.1 มีการสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของ 
อปท. 

(1) การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยให้กิจกรรมครอบคลุมสำระส ำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปน้ี  
     (1.1) โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมควำมควำมซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลำกรใน
องค์กร หรือกำรปฏิบัติงำนอย่ำง  มีมำตรฐำน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
 
- 

 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

  (2) การประพฤติตามประมวลจริยธรรม  
     (2.1) จัดท ำแนวทำงหรือมำตรกำรตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมและ
จรรยำบรรณทำงวิชำชีพ เพื่อเจ้ำหน้ำที่  ได้ยึดเป็นแนวทำงปฏิบัติงำน และมีกำร
ประกำศเผยแพร่ แก่สำธำรณชน 

 
- 

 
ไม่ใช้งบประมำณ 

ส ำนักปลัด 

  (3) การไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยให้กิจกรรมครอบคลุมสำระส ำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปน้ี 
    (3.1) มีกำรจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
     (3.2) กิจกรรมกำรจัดท ำมำตรกำร ขั้นตอนและวิธีกำรป้องกันกำรรับสินบน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ กำรก ำกับติดตำมเกี่ยวกับ   กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
ที่ถูกต้องในหน่วยงำน   

 
 
- 
 
- 
 

 
ไม่ใช้งบประมำณ 

ส ำนักปลัด 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลดั 



มิติ 
(แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 25๖1 – 

25๖5)   

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

       (3.3) กิจกรรม/ กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ของต ำแหน่งต่ำงๆ และด ำเนินกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง  

- ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

 1.๒ มีการสร้างจิตส านึกและ
ความตระ หนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

การต่อต้านการทุจริต  
     (1) กิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่ภำคประชำชน เฝ้ำระวัง และร่วม
ตรวจสอบกำรท ำงำนตำมนโยบำยของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
      
การรักษาประโยชน์สาธารณะ 
     (1) กิจกรรมให้ควำมรู้กำรแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม
ให้แก่ประชำชน 
     (2) กิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำจิตส ำนึกสำธำรณะให้ประชำชนรักษำ
สำธำรณประโยชน์และสำธำรณูปโภคของชุมชน 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
ไม่ใช้งบประมำณ 

ส ำนักปลัด 
 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

  การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     (1) กิจกรรมส่งเสริมอำชีพให้ประชำชน ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 
95,000 

 
กองสวัสดิกำรสังคม 

 1.3 การสร้างจิตส านึกและ
คว ามตร ะหนั กแ ก่ เ ด็ ก แล ะ
เยาวชน 

      (1)  โครงกำร/กิจกรรมกำรประชุมเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ แก่บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Anti–Corruption Education)   
 
   (2) โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมจิตส ำนึกในควำมซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยำวชนในชุมชน/
โรงเรียน ตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

- 
 
 
- 

 

ไม่ใช้งบประมำณ 
กองกำรศึกษำฯ 

 
ไม่ใช้งบประมำณ 
กองกำรศึกษำฯ 



มิติ 
(แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 25๖1 – 

25๖5)   

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

มิติที่ 2 
ก า ร บ ริ ห า ร
ร า ช ก า ร เ พื่ อ
ป้องกันการทุจริต 

2.1 มีกำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำร 
-กำรเมืองในกำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริตของผู้บริหำร 

     (1) กิจกรรมแสดงเจตจ ำนงของผู้บริหำรว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ 
โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลต่อเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนและเผยแพร่ต่อ
สำธำรณชนทำงหน้ำเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ  
     (2)จัดท ำมำตรกำร แผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร
เพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
     (3) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี และแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริต 5 ปี ที่มีรำยละเอียดของแผนงำน โครงกำร หรือกิจกรรมด้ำน
ป้องกันกำรทุจริตของหน่วยงำน พร้อมเปิดเผยแผนปฏิบัติกำรฯ หน้ำเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน 
     (4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรทุจริตประจ ำปี ใน
ระบบ E-plannacc ของส ำนักงำน ป.ป.ช.รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือนภำยใน
ก ำหนด และเปิดเผยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ หน้ำเว็บไซต์
ของหน่วยงำน  
     (5) กำรจัดท ำมำตรกำรกำรแบ่งงำน  กำรบริหำรงำน และกำรมอบหมำยกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ภำยในองค์กร 
    (6)  กิจกรรมกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีโดยระบบ e-LAAS และทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้ำงจำกระบบ   e-GP 
     (7)  กำรจัดท ำคู่มือ  มำตรกำร หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

 
ไม่ใช้งบประมำณ 

ส ำนักปลัด 
ไม่ใช้งบประมำณ 

ส ำนักปลัด 
 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

ไม่ใช้งบประมำณ 
กองคลัง 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 



มิติ 
(แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 25๖1 – 

25๖5)   
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งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

 ๒.2 จัดท ำมำตรกำรสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 

กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำน     
     (1) จัดท ำนโยบำยกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล และเกณฑ์กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล แนวทำงกำรบริหำรงำนบุคคล ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
และประกำศเผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบทำงเว็บไซต์หน่วยงำน และ สื่ออื่นๆ  
     (2) กิจกรรมกำรประกำศเผยแพร่กำรประเมินผลกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลและจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปีและประกำศ
เผยแพร่ให้สำธำรณชนทรำบทำงเว็บไซต์หน่วยงำน และ สื่ออื่นๆ  
 

 
- 
 
 
- 

 
ไม่ใช้งบประมำณ 

ส ำนักปลัด 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

 

  กำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำร  
     (1) กิจกรรมกำรประกำศและเผยแพร่แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี แผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปี แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี ให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
และสำธำรณชนทรำบผ่ำนเว็บไซต์หน่วยงำน และสื่ออื่นๆ  
     (2) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี แผนกำร
ใช้จ่ำยประจ ำปี รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ทำงเว็บไซต์หน่วยงำน และสื่ออื่นๆ  
     (3) จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุประจ ำปี โดยในรำยงำน
ให้มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และน ำผลกำรวิเครำะห์เสนอผู้บริหำรเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อในปีงบประมำณถัดไป และประกำศเผยแพร่หน้ำ
เว็บไซต์หน่วยงำนและสื่ออื่นๆ  
    (4) จัดท ำกำรเปิดเผยประกำศต่ำงๆ ข้อมูลกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงรำยโครงกำร และ
สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นรำยเดือนตำมแบบ  สขร.1 ให้สำธำรณะชนทรำบผ่ำน

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด/ กองคลัง 

 
ไม่ใช้งบประมำณ 

ส ำนักปลัด/ กองคลัง 
ไม่ใช้งบประมำณ 

กองคลัง 
 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 
กองคลัง 



มิติ 
(แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 25๖1 – 
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(บาท) 
หมายเหต ุ

เว็บไซต์และสื่อช่องทำงอื่นๆ 
      (5) จัดท ำมำตรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่โปร่งใส 
 
กำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจแก่ประชำชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
     (1) จัดท ำรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร โดย
เผยแพร่หน้ำเว็บไซต์และช่องทำงอื่น และน ำมำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน/กำร
ให้บริกำรให้เกิดควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ  
     (2) จัดท ำข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำรประจ ำปี และเผยแพร่หน้ำเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน และช่องทำงอื่น  
     (3) กิจกรรมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือน   
 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
ไม่ใช้งบประมำณ 

กองคลัง 
 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

 
ไม่ใช้งบประมำณ 

ส ำนักปลัด 
ไม่ใช้งบประมำณ 

ส ำนักปลัด 
 2.3 จัดท ำมำตรกำรกำรใช้ดุลย

พินิ จและใช้ อ ำนำจหน้ ำที่ ให้
เป็ น ไปตำมหลั กก ำรบริ หำ ร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

     (1) กิจกรรมจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
บริกำรประชำชนรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและ
ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       (2) จัดท ำคู่มือ มำตรกำร ขั้นตอน หรือวิธีกำรเกี่ยวกับมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน และมีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำน เพื่อลดกำรใช้ดุลพินิจ   
    (3)  กำรจัดท ำคู่มือ  มำตรกำร  ขั้นตอน  หรือวิธีกำร  กำรมอบอ ำนำจของ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนเพื่อลดกำรใช้ดุลยพินิจ 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

 
ไม่ใช้งบประมำณ 

ส ำนักปลัด 



มิติ 
(แผนปฏิบัติการ
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    (4) จัดท ำมำตรกำรมอบอ ำนำจสั่งกำร อนุมัติ อนุญำตหรือปฏิบัติรำชกำรแทน 
หรือ กำรรักษำรำชกำรแทน 

- ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

 2.4 ด ำเนินกิจกรรมกำรเชิดชู
เกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำร
ด ำ เนินกิ จกำร กำรประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

     (1)  กิจกรรมกำรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
คุณธรรม และจริยธรรม 
 
     (2) กิจกรรมกำรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือ
กิจกำรสำธำรณะหรือมีจิตสำธำรณะ 
 
     (3)  กิจกรรมกำรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคลที่ ด ำรงตนตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

ไม่ใช้งบประมำณ 

ส ำนักปลัด 

ไม่ใช้งบประมำณ 

กองสวัสดิกำรสังคม 

มิติที่ ๓ 
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
บทบาทและการ
มีส่ วนร่ วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 กำรจัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็น
กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

     (1) จัดท ำมำตรกำร ขั้นตอน และวิธีกำรเผยแพร่ข้อมูล และประกำศเผยแพร่
ต่อสำธำรณชนทำงเว็บไซต์หน่วยงำนและช่องทำงอื่น  
     (2) จัดท ำมำตรกำรกำรเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐำนหน่วยงำน (โครงสร้ำง, ข้อมูล
ผู้บริหำร, อ ำนำจหน้ำที่, แผนพัฒนำท้องถิ่น, ข้อมูลกำรติดต่อ, และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง) ผลงำน และข่ำวประชำ - 
สัมพันธ์ทำงหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน และทำงสื่อต่ำงๆ  
    (3) ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงเพื่อให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ
หน่วยงำนที่หลำกหลำยและเข้ำถึงง่ำย และสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ำยสังคมออนไลน์อื่น  ๆ
ของหน่วยงำนได้   
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 
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(พ.ศ. 25๖1 – 

25๖5)   

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

     (4) ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงส ำหรับแจ้งช่องทำงที่ผู้มำติดต่อใช้บริกำร
สำมำรถรับบริกำรในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนทำงเว็บไซต์หน่วยงำน (E-Service)  

- ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

 
 

 3.2  มี กิ จกรรมหรื อก ำหนด
ช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น ข้อ
สงสัย กำรรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (1) กิจกรรมส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน และเผยแพร่
หน้ำเว็บไซต์และช่องทำงอื่นของหน่วยงำน  
    (2) ก ำหนดช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อสงสัย ติชม หรือเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และสำมำรถชี้แจงได้อย่ำงชัดเจน  หน้ำ
เว็บไซต์ของหน่วยงำน         
     (3) มีกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ และก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนที่สำมำรถท ำได้ง่ำย สะดวก เหมำะสม หน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน  
      (4) จัดท ำมำตรกำรแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรก ำหนดขั้นตอน วิธีกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน หรือร้องทุกข์ หรือข้อเสนอแนะ และแนวทำงกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
และประกำศเผยแพร่หน้ำเว็บไซต์หน่วยงำนและสื่ออื่นๆ  
     (5) ก ำหนดให้มีมำตรกำรและแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตประจ ำปี และสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน ปัญหำ
อุปสรรคแนวทำงแก้ไข และเผยแพร่หน้ำเว็บไซต์หน่วยงำนและสื่ออื่นๆ ให้
สำธำรณชนทรำบ  

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

 
ไม่ใช้งบประมำณ 

ส ำนักปลัด 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

 
ไม่ใช้งบประมำณ 

ส ำนักปลัด 
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 3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมี
ส่ ว นร่ วมบริ หำ รกิ จก ำรขอ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 กิจกรรมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดท ำงบประมำณ   
       (1) แต่งตั้งเป็นกรรมกำรพัฒนำองค์กรเพื่อสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กร หรือกำรมีส่วนร่วม แสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดท ำแผนงำน/
โครงกำร  
      (2) จัดท ำมำตรกำร ขั้นตอน และวิธีกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน (O43) 

 
 
- 
 
- 

 
 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

มิติที่ 4 
เสริมสร้ างและ
ปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบ
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ข อ ง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น     
                            

๔ .๑  ก ำ ร จั ด ว ำ ง ร ะ บบแล ะ
รำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่
คณะ-กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนด 

     (1) กิจกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 
 
    (2) กำรจัดท ำมำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน 

 

- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

 ๔ . ๒  ก ำ ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ภ ำ ค
ประชำชนมี 
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ 
หรือกำร บริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 

    (1)  กิจกรรมกำรรำยงำนข้อมูลรำยรับ - รำยจ่ำย กำรใช้เงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน รำยไตรมำส ให้ประชำชนทรำบ 

- ไม่ใช้งบประมำณ 
กองคลัง 

 



มิติ 
(แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ. 25๖1 – 

25๖5)   

ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหต ุ

 ๔.๓. กำรส่งเสริม บทบำทกำร
ตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 

     (1) โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกฎ ระเบียบ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนำศักยภำพของผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น 
      

- ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

 

 ๔.๔ เสริมพลัง กำรมีส่วนร่วม        
ของชุมชน (Community)และ 
บู รณำก ำ รทุ ก ภ ำคส่ ว น เพื่ อ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

     (1)  กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์ กรณีพบเห็นกำรทุจริต - ไม่ใช้งบประมำณ 
ส ำนักปลัด 

 



 


