
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

       (พ.ศ. 2561 - 2564) 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  

    อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 
 



 

ค าน า 

 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ  
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมากการแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุง ระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยม อ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่สมควรและมี
คุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  ก าหนด มาตรการ
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้  

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
แดง  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 -  พ.ศ. 2564  ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง 
คสช. ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับชาติ ด้วย 
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ส่วนท่ี 1 

บทน ำ 
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้อง 
การ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริต
ที่มีอยู่ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่   

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ าแนกเป็น  7  ประเภท  ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก 

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

       สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน 
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ 
ทุจริตมากยิ่งขึ้น  

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
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 4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น 
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม  

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น 
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า 
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  
 

2. หลักกำรและเหตุผล               
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน 
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง    

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา   ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน 
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ  
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พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ 
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน 
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต 
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ 
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าว
มา ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง   

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ 
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี 
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกดักั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้ เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า 
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ 
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง   

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน   
1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น   
2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 

ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดี (Good Governance)   
4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 

ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
4. เป้ำหมำย   

1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ของข้าราชการ   

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม   

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน   
 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน   
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน   

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้   

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่ 
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต   

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต   

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน 
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น 
เครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน    
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ส่วนที่ 2 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

 
 
 
 
 

 

มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมายเหต ุ

ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

 

1. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านกึและ
ความ ตระหนกัแกบุ่คลากร 
ทั้งข้าราชการ การเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ ฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปอ้งกันการทุจริต                           

- - - -  

2. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร สมาชกิสภา 
และ พนกังานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแดง                                   

20,000 20,000 20,000 20,000  

1.2 การสร้างจิตส านกึและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น      

 

1. ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สี เขยีว 
ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         

20,000 20,000 20,000 20,000  

2. โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

30,000 30,000 30,000 30,000  

 1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ 
เยาวชน                                                                                                                                                   

 

1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (กจิกรรม “โตไปไม่โกง”) 

5,000 5,000 5,000 5,000  
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมายเหต ุ

ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อปอ้งกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น                                    

- - - -  

2.2 มาตรการสร้าง           
ความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ  

 

1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสใน
การบริหารงาน บุคคล                     

- - - -  

2. มาตรการออกค าสั่ง มอบหมาย
ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หัวหน้าสว่นราชการ                             

- - - -  

2.3 มาตรการการใช้ดุลย
พินิจและใช้อ านาจหน้าที่        
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

1. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ                                 

- - - -  

2. มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ                                    

- - - -  

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล ในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจกัษ ์

1. กิจกรรมยกยอ่งและเชิดชูเกียรติ
แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผูท้ าคุณประโยชน์หรือเข้ารว่มใน
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                                                 

5,000 5,000 5,000 5,000  

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 

                                           
2. มาตรการ “ด าเนินการเกีย่วกบั
เร่ือง ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก 
หรือประชาชนกลา่วหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลว่าทจุริต
และปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ”                     

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมายเหต ุ

ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

 

3. การส่งเสริม 
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนรว่ม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดงให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น”                                       

- - - -  

2. กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540”                           

10,000 10,000 10,000 10,000  

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1. โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน                                             30,000 30,000 30,000 30,000  

2. การด าเนินงานศูนย์ รับเรื่องราว
ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดง                                

- - - -  

3. โครงการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดงเคลื่อนที่                                             

30,000 30,000 30,000 30,000  

3.3 การส่งเสริมให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. ประชุมประชาคมหมู่บา้นและ
ประชาคมต าบลประจ าปี 2561                         

30,000 30,000 30,000 30,000  

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน                                   

20,000 20,000 20,000 20,000  

3. มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง                                    

- - - -  
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มิต ิ

 

ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ หมายเหต ุ

ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

 

4. การเสริมสร้างและ 
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัต ิ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงาน การควบคุมภายใน 
ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

1. โครงการจัดท ารายงานการควบคุม
ภายใน                                    

- - - -  

2. กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน                

- - - -  

4.2 การสนับสนุนให้         
ภาคประชาชนมีสว่นร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัตหิรือ
การบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนิน              
การได้ 

1. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการ บรรจุ
แต่งต้ัง การโอน (ย้าย)                                                    

- - - -  

2. กิจกรรมการจัดหา คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน                                       

- - - -  

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ 
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย ท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น                          

20,000 - - -  

2. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร                                                   

- - - -  

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และ บูรณาการทุกภาค ส่วน
เพื่อต่อต้านการ ทุจริต 

1. มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน
โดยภาค ประชาชน                                    

- - - -  

2.กิจกรรมการติดปา้ยประชาสัมพันธ ์
พันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต                                              

10,000 - - -  
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ส่วนที่  3 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่  1 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต   

1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  

2. หลักกำรและเหตุผล   
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้วย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้ องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ 
การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน 
ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ ป้องกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริตขึ้น เพ่ือเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ
สุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป  

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
3.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ด าเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง   
3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน

ร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
3.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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4. กลุ่มเป้ำหมำย   
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน   65  คน  
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561   
 

7. กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกำร   
7.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)   
7.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ   
7.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง 

และเกิดความ เหมาะสม   
7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ   
7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  
 

 8. งบประมำณ   
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง   
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ

การด าเนินชีวิตไดอ้ย่างแท้จริง   
10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ

องค์กรต่อการ ท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ล ำดับที่  2 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต   

1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแดง  

2. หลักกำรและเหตุผล   
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล

จริยธรรม เพ่ือก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีก
อย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อัน
ถูกต้องดีงามทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมี
คุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่
จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ  และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ า รวมถึง
พนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงดังกล่าวนี้ขึ้น  

 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต   
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน   
3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม   
3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
4. เป้ำหมำย   

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง   จ านวน   65  คน 

  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 

 



14 
 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร   
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

แดง โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ ในบางโอกาส  

 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   

4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

 
8. งบประมำณในกำรด ำเนินกำร   

20,000 บาท  

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด   

ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัดและต้องได้รับผลการประเมินมาต่ ากว่าร้อยละ 70  ผลลัพธ์  
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง เกิดจิตส านึกที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  1 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต   
1.2  กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร : ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพื้นท่ีต าบลหนองแดง ประจ าปี 2561  

2. หลักกำรและเหตุผล 

 เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ทีท่ าให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่างๆทั่วโลกจึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ 
และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ 
พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง   จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะ
โลกร้อนในพ้ืนทีต่ าบลหนองแดง ประจ าปี 2561” เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคล ดังนั้น
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่
กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงเพ่ือให้เกิดความร่มรื่น แก่
ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

 
 3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน   

3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในต าบลหนองแดง   

3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันเกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลค่าทรัพยากรทีม่ีและลดภาวะโลกร้อน   

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลาย
ร้อนแก่ประชาชน  

 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน  1,000  ต้น  
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
พ้ืนที่สาธารณะในเขตต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

 

 6. วิธีด ำเนินงำน   
6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ

ประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม   
6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียมสถานที่

เพ่ือปลูกต้นไม้   
6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ   
6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 

และประชาชนใน ท้องถิ่น   
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  

 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)   

 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

20,000  บาท  

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  

 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   

10.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
10.2 เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน   
10.3 ให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
10.4 ให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่มรื่นใน

ชุมชน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  2 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต   
1.2  กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ  

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่
ยากจนของราษฎรพร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงาน
ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ 
ทั่วประเทศโดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง 
“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย 

ดังนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริงโดยมีหลักการส าคัญ
คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็นประหยัดการพึ่งพาตนเองส่งเสริมความรู้และ
เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุ มชนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชนสามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่และ
ความพร้อมของเกษตรกรได้ดว้ยตนเองโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองแดง จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพสร้างรายได้ 
โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลหนองแดง 
3.2 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง   
3.3 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต าบลหนองแดง 

 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
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6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเป้าหมายรับทราบ   
6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ   
6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง   
6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561  

 

8. งบประมำณด ำเนินกำร  
  30,000  บาท  

 

9. ผู้รับผิดชอบ   
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้   
10.2 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง   
10.3 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  1 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต   
1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน    

1. ชื่อโครงกำร : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลหนองแดง(กิจกรรม“โตไปไม่โกง”)  

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ  
ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่

สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเดก็และเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับ แห่งกฎหมาย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม และ (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน กระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและ
สติปัญญาความรู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมาตรา 
25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบนั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงพิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนต าบลหนองแดง (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเอง
และผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม      
มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆและพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  
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3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต   
3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง

ทุกรูปแบบ   
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา

ประโยชน์ ส่วนรวม  
 

4. เป้ำหมำย   
เชิงปริมำณ  เด็กและเยาวชนต าบลหนองแดง  จ านวน 60 คน   
เชิงคุณภำพ  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้  
                 ประสบการณ์ท่ีได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
 

5. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน   
5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ   
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร   
5.3 ด าเนินการตามโครงการ   
5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  

 
6. พื้นที่ด ำเนินกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 
7. งบประมำณด ำเนินกำร   

5,000  บาท  

 
8. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต   
10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก

รูปแบบ   
10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม                                                                                                                                                
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  1 

มิติที่ 2. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
 
1. ชื่อโครงกำร  : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
2. หลักกำรและเหตุผล   

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว    
3 ฉบับ   ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี      พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ไ ด้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร                                                                   
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี โอกาสหรือความเป็นไป 
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ได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน 
ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจ
เป็นแค่เศษผง ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริต
อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป  
  
 3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
 
 4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ    
4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง   
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 

6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง   
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ    
ส านักงานปลัด   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์   

10.1 ผลผลิต    
- มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ     
- มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง    
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ   
10.2 ผลลัพธ์  
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้   
- ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  1 

มิติที่ 2. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร  

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  :  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  

2. หลักกำรและเหตุผล   
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง เป็นบุคลากรที่มี

ความส าคัญต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการที่เป็น 
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการท างานได้จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น  

3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได้  
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริต ในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล   
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 

คนเก่งเข้ามาท างาน 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ  

 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  
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 6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.2  ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.3 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล   
6.4 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผูร้ับผิดชอบ    
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต    
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลจ านวน 1 มาตรการ    
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล   
10.2 ผลลัพธ์   
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลไม่น้อยกว่า 90 %    
- บุคลากรของ อบต. มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3    
- การบริหารงานบุคคลของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 



26 
 

ล ำดับที่  2 

มิติที่ 2. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร  

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ   

2. หลักกำรและเหตุผล   
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งที่ เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจาย
อ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง 
และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการท าให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับ
ความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจ หน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และ
มาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและ ลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้ 
เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้้ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้าไมม่่้ รองนายกองค์การบริหารต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่ได้ให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบงัคับ  ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด   แต่งตั้ง
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  ให้ผู้รักษาราชการแทนท า
หน้าที่ กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในระหว่างรักษาราชการแทน 
ด้วย 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น   
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3. วัตถุประสงค์   
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

ความต้องการ ของประชาชน   
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน   
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ   
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ

หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย  
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล และหัวหน้า ส่วนราชการ  
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  
 

6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ

สั่งการ   
6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ   
6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ   
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 

 7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบ    
ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
10.1 ผลผลิต    
- มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ   
10.2 ผลลัพธ์    
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี    
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  1 

มิติที่ 2. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

2. หลักกำรและเหตุผล   
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น   

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน   
3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน   
3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ   
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  

 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงให้สั้นลง   
4.2 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองแดง  
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป   
4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  
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6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา   

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ให้ประชาชนทราบ  

6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ   

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ทุกส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของ เจ้าหน้าที่   

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน   
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ   
10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้

ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  2 

มิติที่ 2. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

2. หลักกำรและเหตุผล   

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึง
ความส าคัญคุณสมบัติความรู้ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้นการด าเนินการของหน่วยงานต้องมี
การปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของ
ประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  
3. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
 
4. เป้ำหมำย   

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  

 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 

6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ   

6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ   
6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส่วนราชการทุกส่วน  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



33 
 

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  1 

มิติที่ 2. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคล ในกำรด ำเนินกิจกำรกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมใน กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

2. หลักกำรและเหตุผล   

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนา สังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็น แบบอย่างแก่ประชาชนต าบลหนองแดงผู้ทีท่ า
คุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงอย่างสม่ าเสมอ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  จึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และ
การต่อต้านการทุจริตแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ท าความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตและผู้ท าคุณประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงโดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพ่ือยกย่อง
บุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชยและเป็น
บุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนหน่วยงานองค์กรในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแดง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 

  
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแดง 

3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม   

3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดงมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม  
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
- ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  ต าบลหนองแดง อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 
 

6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์

การพิจารณาใน การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น   
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง   
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้ คะแนนสูงสุด  
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
5,000 บาท  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 

และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  1 

มิติที่ 2. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักกำรและเหตุผล   

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กรโดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ   

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น  

 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี   

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ   
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร    
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  
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6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่

มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  2 

มิติที่ 2. กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 

1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ”  

2. หลักกำรและเหตุผล   
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียน
แนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ของ ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่
กระท าการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากร
ทางการศึกษาใน องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ   

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม  
 
4. เป้ำหมำย   

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดง 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง   อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  
 

6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่   
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ   
6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา

ช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน   

6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน   
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
ตัวชี้วัด  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ผลลัพธ์  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที ่
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  1 

มิติที่ 3. กำรส่งเสริม บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วน   
      ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล   

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐ     โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ   

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดง ได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง โดยมี
งานศูนย์บริการข้อมูลส านักงานปลัด  เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ 
เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ ทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  

 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง    

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง 

  
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง จ านวน 1 แห่ง  
  
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  
 

6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล   
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน   
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6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการทีก่ าหนด   

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป   
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
    
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  2 

มิติที่ 3. กำรส่งเสริม บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วน   
      ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
 
2. หลักกำรและเหตุผล   

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น   

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ    จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึง
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทน
ชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ผู้เข้าร่วมอบรม   จ านวน  60  คน   
(ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 50 คน)   
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย   ร้อยละ  80   
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร   
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

    
6. วิธีด ำเนินกำร   

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม   
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร   
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม   
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้   
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

10,000 บาท   
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม   
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย   
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  1 

มิติที่ 3. กำรส่งเสริม บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ได้ด าเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในปีถัดไป  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผน
แม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนา ท้องถิ่น   

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน   
3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล   
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม   
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่น  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 11 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแดงส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
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6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ   
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน   
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ   
6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล   
6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด   
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน   
6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จ านวน 11 หมู่บ้าน ระหว่าง
เดือนมีนาคม – เมษายน 2561  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

30,000 บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบ   
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น   
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน   
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี   
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน   
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย   
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  2 

มิติที่ 3. กำรส่งเสริม บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
 
1. ชื่อโครงกำร : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป   

3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดง 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรของเทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่  
 
4. เป้ำหมำย   

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
 
5. วิธีด ำเนินกำร   

5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น

และเร่งด่วน   
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้   
6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-44441  ทางโทรสารหมายเลข 043-444135 
6.3 ทางเว็บไซต์    
6.4 ทางไปรษณีย์  

 
7. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักงานปลัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์   
9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  3 

มิติที่ 3. กำรส่งเสริม บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงเคลื่อนที่  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้าน
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่
ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุดเพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับ
การประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  
 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแดง ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน   

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป   

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนใน
พ้ืนที่  
 
4. เป้ำหมำย/ผลลัพธ์   

น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของเทศบาล ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน   
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

ก าหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงโดยแบ่งเป็นแต่ละหมู่บ้าน 
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6. วิธีด ำเนินกำร   
1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ   
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย   
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชนในเขต เทศบาลทั้งหมด   
4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิ การสังคมในการ

ประชาคมท า แผนพัฒนาชุมชน   
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน   
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
  7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน    
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม 2561  
  
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

30,000 บาท  
 

 9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่

สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างทั่วถึง   
10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี

เจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  1 

มิติที่ 3. กำรส่งเสริม บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.3 กำรส่งเสริมให้ ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำร กิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงกำร : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี  2561 
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวน หลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอ านาจ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง จึงได้จัดท าโครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคม ต าบลประจ าปี 2561  ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
การกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
 
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
อีกทางหนึ่งด้วย  
 
4. เป้ำหมำย   

ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน  
 
5. วิธีด ำเนินกำร   

5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่   
5.2 แต่งตั้งคณะท างาน   
5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม   
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลxxx   
5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  

 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  
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7. งบประมำณ   
30,000 บาท  

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจาย อ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  2 

มิติที่ 3. กำรส่งเสริม บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.3 กำรส่งเสริมให้ ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำร กิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงกำร : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชนสร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิ่งตามกระแสเงินท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้ จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ มนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้  
 
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมี เป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  

 
4. เป้ำหมำย   

ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  
 

5. วิธีด ำเนินกำร   
5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน   
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม

สายในหมู่บ้าน  
5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ   
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)   
 
7. งบประมำณด ำเนินกำร  
  2o,ooo บาท  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมท่ีดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  3 

มิติที่ 3. กำรส่งเสริม บทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
3.3 กำรส่งเสริมให้ ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำร กิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดง  
 
3. วัตถุประสงค์   

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดง อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  
 
4. เป้ำหมำย   
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน  
 
5. วิธีกำรด ำเนินกำร   

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดง อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง ได้มีกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดง ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ   

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   

ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  
 
7. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ส านักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  

 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดง  

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  1 

มิติที่ 4. กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน 
          ท้องถิ่น 
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ   

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดง จึงได้มีการจัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ า
ทุกปี  
 
3. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แดง 

2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด   

3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
6. วิธีด ำเนินกำร   

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร   
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย   
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
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5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน  
  
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
  

8. งบประมำณด ำเนินกำร   
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน   
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  2 

มิติที่ 4. กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน 
          ท้องถิ่น 
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด 
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานจึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อน
ภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด 
การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความ
เสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม 
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็นลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน   

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง   

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
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4. เป้ำหมำย   
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 
5. วิธีด ำเนินกำร   

5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
 5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล   

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล   
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

ผู้บริหารทราบ  
 
6. สถำนที่/ระยะเวลำด ำเนินกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
7. หน่วยงำนรับผิดชอบ   

ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   

1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า   
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ   
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้   
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา   
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ไดด้ าเนินการแก้ไข   
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน   
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน   
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน   
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  1 

มิติที่ 4. กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน 
          ท้องถิ่น 
4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่ 
      สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนด หน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  จึงไดก้ าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็น ธรรม   

3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น  
 
6. วิธีกำรด ำเนินกำร   

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย   
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน   
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- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง   
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน   
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงจะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่

ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)   
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  ตัวช้ีวัด   

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของ ขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  ผลลัพธ์  ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแดงและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวได ้
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  2 

มิติที่ 4. กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน 
          ท้องถิ่น 
4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติหรือกำรบริหำรรำชกำรตำมช่องทำงที่ 
      สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชนเพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอนซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริงส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผยโปร่งใสเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ  
 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแดง 

3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง
ให้เกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า  
 
4. เป้ำหมำย   

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
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6. วิธีด ำเนินกำร   
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่ว มเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง   
6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการแต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใสโดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย   

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
   10. ผลลัพธ์   

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงมีความโปร่งใสโดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  1 

มิติที่ 4. กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน 
          ท้องถิ่น 
4.3    กำรส่งเสริมบทบำทกำร ตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัดปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้นหากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง ผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้าเพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเก่ียวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการ กระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ   

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง เพ่ิมพูนความรู้ ความ
เข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน   มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้
ความรู้ ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน   

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง 
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กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต   
3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงมีความรู้ความเข้าใจในแนว

ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  จ านวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแดงจ านวน 22 คน รวม 26 คน  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน   
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองแดงเข้ารับการอบรม   
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม   
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ  

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

20,000 บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   

10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สิน   

10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต   
10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  2 

มิติที่ 4. กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน 
          ท้องถิ่น 
4.3    กำรส่งเสริมบทบำทกำร ตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร   

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นกลไก
ส าคัญท่ีใช้ ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเองแต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้องเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันนอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้นเพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบโดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้   
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากข้ึน  

 
4. เป้ำหมำย   

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง จ านวน 22 คน  
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
6. วิธีกำรด ำเนินงำน   

6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม   
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด

จ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ   
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6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินงำน   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   

งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
10. ผลลัพธ์   

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  1 

มิติที่ 4. กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน 
          ท้องถิ่น 
4. 4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และ บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
1. ชื่อโครงกำร : มาตรการเฝ้าระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การ 
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และ
ไว้วางใจในการ บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
 
3. วัตถุประสงค์   

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน   
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่น  
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   

10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได้   

10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน 
ระดับเทศบาล 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 

ล ำดับที่  2 

มิติที่ 4. กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน 
          ท้องถิ่น 
4. 4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และ บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
 
2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหาโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวังป้องปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปญัหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
3. วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต   
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต   

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 
5. พื้นที่ด ำเนินกำร   

ต าบลหนองแดง 
 
6. วิธีด ำเนินกำร   

6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์   
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์   
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์   
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ   
6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  

 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร   

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร   

10,000  บาท  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต   
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
ที่  119/๒๕60 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  ประจ าปี 2561 - 2564 

 
 

  ด้วย  อ ำเภอสีชมพู แจ้งว่ำ กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ข้อหำรือ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่  3  (พ.ศ. 
2560 – พ.ศ. 2564) ไปสู่กำรปฏิบัติยุทธศำสตร์ที่ 1  “กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” และ ยุทธศำสตร์ที่ 2  “ยกระดับ
เจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560 ณ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติฯ  

เพื่อให้กำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ขององค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลหนองแดง เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประจ ำป ี
2561 – 2564   ประกอบด้วย 

๑. องค์ประกอบ 
๑.๑ นำยสมโภช  มูลกัณฑ์                นำยก อบต. หนองแดง              ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยบุญมี  พันธุ์ผำง              รองนำยก อบต. หนองแดง                            รองประธำนกรรมกำร 
๑.3 นำยสุวรรณ์  พลพิมพ์             ประธำนสภำ อบต. หนองแดง               กรรมกำร 
1.4 นำยวำโย  คงโพธ์น้อย             รองประธำนสภำ อบต. หนองแดง   กรรมกำร 
1.5 นำยเจษฎำกร กองรำชำ             สมำชิกสภำ  อบต. หนองแดง                 กรรมกำร 
๑.6 นำยณรงค์วิทย์  ย่อมสูงเนิน ปลัด อบต.     กรรมกำร 
1.7 นำงจันทร์เพ็ญ  แสงตันชัย รอง ปลัด อบต.     กรรมกำร 
๑.8 นำยศรีวิบูลย์  สีภูทอง             หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด               กรรมกำร 
๑.9 นำงมณเฑียร  ร้อยพิลำ             ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง                                            กรรมกำร 
๑.10 นำงสำวยุพดี  สีโนนม่วง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป                       กรรมกำร/เลขำนุกำร 
๑.11 นำงเนรัญชรำ อวนศรี             เจ้ำพนักงำนธุรกำร                        กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 
๒. อ านาจและหน้าท่ี  
๒.๑ ศึกษำวิเครำะห์ท ำควำมเข้ำใจกรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
๒.๒ วำงแผน จัดท ำ ทบทวน และพัฒนำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
๒.๓ ก ำกับดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
๒.๔ จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลพร้อมสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  
๒.๕ หน้ำที่อื่นๆ ตำมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสมกับสภำพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  
 
 
 
 

 
/ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้…   

 



    
 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

   สั่ง ณ วันที่    28   เมษำยน  พ.ศ. 2560 
 
 

(ลงช่ือ) 

 
 

      (นำยสมโภช  มูลกัณฑ์) 
      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 
เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564 

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

ด้วย  อ ำเภอสีชมพู แจ้งว่ำ กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำน  
ป.ป.ช. ได้ข้อหำรือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติว่ำดว้ยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ ระยะ
ที่  3  (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ไปสู่กำรปฏิบัติยุทธศำสตร์ที่ 1  “กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” และ ยุทธศำสตร์ที่ 2  
“ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต” เมื่อวันท่ี 8 กุมภำพันธ์ 2560 ณ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติฯ 

ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง  ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564  เพื่อให้มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบได้ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำค
ส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้  และเพื่อให้ทุกหน่วยงำนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองแดง ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดงต่อไป 

เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
ทุจริต  และปฏิบัติให้สอดคล้องพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรรำชกำร พ.ศ. 2540 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองแดงจึงขอประชำสัมพันธ์แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2564  รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศฉบับนี้ 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ  ณ  วันท่ี   28   เดือน   เมษำยน   พ.ศ.  2560 
 

  
  (นำยสมโภช  มลูกัณฑ์) 

                                                                 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง 
 

 
 


