
 

 
 

แผนปฏิบัตกิาร 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

อ าเภอขามทะเลสอ จังหวดันครราชสีมา 
 



 
 

แผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หลักการและเหตุผล  

 พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้ก าหนดให้การ

บริหารราชการซ่ึงรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กร

ปกครองท้องถิ่น ซ่ึงเป็นองคก์รหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหา

หลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการ

ก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้การบริหาราชการของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ส่วนหนึง่ไม่เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สขุแกป่ระชาชนในท้องถิ่นอยา่งแท้จริง คณะ

ผู้บริหารหรือพนักงานองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่บางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือ

พวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

จริยธรรม 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธภิาพ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสรวงจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดย

ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ด าเนิน

ไปในทิศทางเดียวกันกบัส่วนราชการอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้การด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการ

ตรวจสอบและประเมินผลสมัฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุม้คา่ เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร ปรับปรุง

ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธภิาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค ์

และปลูกจิตส านึกคา่นิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึง

เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั  ประกอบดว้ย 
4 ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที ่1 :เสริมสร้างจิตส านึกและคา่นิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตาม 
           หลกัธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 :บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการปูองกันและปราบปรามการทจุริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :เสริมสร้างความเขม้แข็งในการปูองกนัและปราบปรามการทุจริต  
                      ภาครฐั 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปูองกนัและปราบปราม   
                    การทุจรติภาครัฐ 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ

ปูองกันและ   ปราบปรามการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

2.เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงปฏิบัติราชการโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทจุริตประพฤติมิชอบ 

ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือขา่ยในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้

มีความเขม้แข็ง 

4.เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการปูองกนัและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ในการปฏิบัติราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

5.เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการปูองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม

จริยธรรมของบุคลากรด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอยา่งทั่วถึง 

 

เป้าหมาย 

1.ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ตลอดจน

ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบทุก

ฝุาย 

2.องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสรวงมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกนัปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต

และประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติชอบอย่างรวดเร็ว

โปร่งใส มิให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
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3.หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองคก์รและภายนอกองคก์รในการปูองกัน และปราบปราม 

การทุจริต ภาครฐั 

4.องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองสรวงสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม และ

ถ่วงดลุการใช้อ านาจให้เหมาะสม 

  5.องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองสรวงพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกนัและปราบปรามการ

ทุจริต 

 
 

หน่วยด าเนินการ  
 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง ต าบลหนองสรวง อ าเภอขามทะเลสอ จงัหวดันครราชสีมา 
 

  

ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1.มีการปลูกจิตส านกึ คา่นิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวนิัยแก่ข้าราชการของส่วนราชการใน อบต. 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวนิัยแก่ข้าราชการของส่วนราชการใน อบต. 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

2.มีการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ของเครือขา่ยในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3.อบต. มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งใน

หน่วยงานภายใน โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างองคก์รเพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

4.อบต. มีการสร้างบุคลากรมืออาชีพปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้าง

บุคลากรในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน  
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วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 

“หนองสรวง สังคมอยู่ดีมสีุข มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน” 

 

 

พันธกจิองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   
ยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี  

2. พัฒนาเสน้ทางคมนาคม  การขนส่ง  บ ารุงรกัษาซ่อมแซมโครงสร้างพืน้ฐาน  
ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

3. บูรณาการพัฒนาทอ้งถิน่  สร้างคุณภาพชีวติที่ดีให้คนทุกวัย พัฒนาสังคมในทุก
ด้าน ให้เป็นต าบลอยู่ดีมีสุข 

4. สนับสนนุการบรกิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  ฟืน้ฟแูหลง่น้ า  
และสง่เสรมิการใช้พลังงานทดแทน 

5. เพิม่ประสทิธิภาพในการผลติพืชผลทางเกษตร  ให้มีคณุภาพ  มมีาตรฐาน  และ
ครบวงจร    
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แผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  

ยุทธศาสตร์ กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1) เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้

หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

1.1.โครงการรณรงคส์ร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และความโปร่งใส 
การด าเนินการ 
จัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลักดันให้เกิดการเรียนรู้
และปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการและลูกจ้าง 
 
1.2 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการประชุม 
ฝึกอบรม/รับฟังการบรรยายธรรมทั้งภายใน
ภายนอกส านักงาน 
การด าเนินการ 
จัดอบรมฝึกอบรม/รับฟังการบรรยายธรรม แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างเพื่อฝึกปฏิบัติธรรมตามหลัก
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  

- 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

- จ านวนผู้เข้าอบรม
(ข้าราชการ/ลูกจ้าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จ านวนผู้เข้าอบรม
(ข้าราชการ/ลูกจ้าง) 
 
 

- จ านวน 30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จ านวน  30 คน 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 

 1.3 ถวายสัตย์ 5 ธันวา ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน 
 การด าเนินการ 
ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมงาน วันที่ 5 ธันวาคม 
เพื่อถวายสัตย์ เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน 
 

- - ร้อยละของบุคลากร
ทั้งหมดใน อบต.  

-ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90  

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 1.4 การยกย่องเชดิชูเกียรติ ประชาชน/เจ้าหน้าที่

ท้องถิ่นที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

การด าเนินการ 

คัดเลือกประชาชน/บุคลากร เพื่อยกย่องเพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นคนดขีองสังคม  

 

1.4.1) ส่งเสริมการยกย่องเชิดชูคนดี 

 

 

 

1.4.2) คัดเลือกพนักงานดีเด่น 

 
 
 
 
 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จ านวนกิจกรรมที่

เกิดขึน้ในรอบปี 

(ขึน้อยู่กับสถานการณ์) 

 

- บุคลากรของ อบต.

ได้รับการคัดเลือกตาม

หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็น

ธรรม 

 

 

 

 

 

 

-อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง  

 

 

- 1 ครั้ง  

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2) บูรณาการหน่วยงานภาครัฐในการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

2.1 การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ.2540 

การด าเนินการ   จัดการฝึกอบรม 

15,00 

0 

-ร้อยละของผู้เข้ารับการ

อบรมมีความรู้ความเข้าใจ 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

ส านักปลัด 

2.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซือ้จัดจ้างผ่านทางศูนย์

ข้อมูลข่าวสารและ www.nongsruang.go.th 

- -จ านวนครั้งในการ

เผยแพร่ประกาศการจัดซือ้

จัดจ้าง 

มากกว่า 10 ครั้ง กองคลัง 

2.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ 

- -จ านวนครั้งในการ

รายงานผลการใช้ศูนย์ 

4 ครั้ง ส านักปลัด 

 2.4 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

การด าเนินการ   จ าท าแผน และจัดท าสรุปผลการ

ควบคุมภายใน 

- -จ านวนแผนควบคุม

ภายในและแผนการ

ตรวจสอบภายใน 

1 แผน/ปี ส านักปลัด 

3) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

3.1 ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์อิเล็กทรอนิกส์  

การด าเนินการ 

รับร้องเรียนร้องทุกข์/ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม จากการปฏิบัติงานของข้าราชการและ

พนักงานของรัฐผ่านเว็บไซต ์

- 

 

 

- ร้อยละของเรื่อง

ร้องเรียนที่ได้รับการ

ตอบสนอง 

- มากกว่า     

ร้อยละ 90  

ส านักปลัด 

3.2 ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐาน

ความโปร่งใสเชน่กฎหมาย/ระเบยีบข้อบังคับ/วิธีการ

ปฏิบัติข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

- -จ านวนการ

ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 

3 ช่องทาง 

มากกว่า 3 

ช่องทาง 

ส านักปลัด 

3.3 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการปูองกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลหนองสรวง 

10,000 -ร้อยละของความพึงพอใจ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือ

พฤติกรรมของเจา้หน้าที่ 

ร้อยละ 80 ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
4) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

4.1 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน 

งบประมาณและ บุคลากร 

การด าเนินการ  

จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- -มีกระบวนการตาม

ภารกิจหลักของ

หน่วยงานที่ผู้บริหารให้

ความเห็นชอบ 

2 

เรื่อง 

ส านักปลัด 

4.2 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 

การด าเนินการ 

จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ 

- -ร้อยละของผู้เข้าร่วม

อบรมมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

รอ้ยละ 

70 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

4.3 จัดท ารายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ

ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

กับมาตรฐานความโปร่งใส 

การด าเนินการ 

จัดท ารายงานผล 

- -รายงานผล

ความส าเร็จของ

แผนปฏิบัติการปูองกัน

และปราบปรามการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น กับ

มาตรฐานความโปร่งใส 

1 

รายงาน 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ กจิกรรม/โครงการ งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
4) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

4.3 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ

ประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ 

4.3.1 ด้านการปูองกันและการปราบปรามการทุจริต 

4.3.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 

4.3.3 ด้านการเงิน 

4.3.4 ด้านการตรวจสอบภายใน 

50,000 จ านวนด้านที่เจ้าหน้าที่

ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

เพิ่มขึน้ 

ไม ่

น้อยกว่า 

3 ดา้น 

 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

4.4  จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้อง

ทุกข์ 

- มีหลักเกณฑ์วิธีการรับฟัง

ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1 

เรื่อง 

ส านักปลัด 

4.5 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแส

การทุจริต 

 การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/  

ความคิดเห็น 

- ตู้รับข้อร้องเรียน 

- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ 

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองสรวง 

- เว็บไซต์www.nongsruang.go.th 

- โทร 044  973037 

 

- จ านวนช่องทางการรับ

ฟังข้อร้องเรียนและการ

แจ้งเบาะแสการทุจริต 

4 

ช่องทาง 

 

ส านักปลัด 

   
 

   
 

 

http://www.nongsruang.go.th/

