
 



 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
เร่ือง  การประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

  ------------------------------- 

         ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ 
และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป และแผนการปฏิรูปประเทศดาน
ตาง ๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ ๕๐ สํานักงาน ป.ป.ช. เห็นวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีความสําคัญยิ่งในการบริหารและพัฒนาทองถ่ิน โดยมีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนเครื่องมือกําหนด
ทิศทางในการบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปองกันการทุจริต ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงเจตจํานงทางการเมืองของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
ตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม  

 

           บัดนี้ คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงขอประกาศใชแผนแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ และสามารถดาวนโหลดรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดท่ี  www.nongdank.go.th   
 

         จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๒   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                                 
                                             ( นายประกฤษฎิ์ธร  ไมตรีแพน ) 
                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง       
 
 
 

http://www.nongdank.go.th/


คํานํา 
 

การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความ
เสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการบริหาร
ราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานในภาครัฐ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับตางประเทศไดอยางทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
ท่ีจะตองประสานความรวมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ                      
การบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคูไปพรอม ๆ กัน โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ มี
วินัย ตลอดจนคานิยมอ่ืน ๆ ท่ีถูกตอง รวมท้ังเขาใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีสมควรและมีคุณคา  

 

ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวังเพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได   

 

 เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล-
หนองแดง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบล-
หนองแดงข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหบรรลุเปาหมายและ
เปนการถือปฏิบัติตามคําสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซ่ึงเปน
นโยบายชาติดวย 

 
 

สํานักงานปลัด 
      องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 



สารบัญ 
 

 
เร่ือง                   หนา  
 
สวนท่ี  ๑  บทนํา          ๑ – ๑๗ 
 
สวนท่ี  ๒  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)    ๑๘ – ๒๕ 

    ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  
 
สวนท่ี  ๓  มิติท่ี ๑ – มิติท่ี ๔ รายละเอียดของโครงการ     ๒๖ – ๑๘๕ 
              

              
ภาคผนวก 
 ๑.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๒.  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
    แบบท่ี ๑ – ๓/๑  และแบบการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
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สวนที่ ๑ 



~ ๑ ~ 
 

สวนท่ี  ๑ 
 

บทนํา 
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการบงชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือให
บริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทํา
ใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการ

ละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก

ภาคสวนตาง ๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้ 
๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแต

พบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการ
ทุจริต 

๒) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งข้ึน 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแกเจาหนาท่ีเพ่ือให
ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสราง
และโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒ ~ 
 

 
๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําให

ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหา
ชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปนพิเศษถือ
วาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมี
ความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม 

๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนยกยอง
คนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวาการทุจริต
เปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบัง
หลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
** หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวขางตน เปนเพียงตัวอยาง
ของสาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง
สามารถนํา SWOT Analysis และ McKinsey’s ๗s หรือทฤษฎีอ่ืน ๆ มาใชในการวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตตาม
บริบทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงไดตามความเหมาะสม 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
           

 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ 
ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวา
จะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ี
เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผล
สะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณ
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน 
(Corruption Perception Index – CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
อยูท่ี ๓๕ - ๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป ๒๕๕๘ อยูอันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับ
ท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 
๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘  ไดลําดับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปน
ประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง  
 แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการ
ทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดต้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทํา
ใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยู
บนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทย
ยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด 
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ความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับได
วาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว 
ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของ
กลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

 ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป พ.ศ. 
๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชน
ไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลัก
เพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ี
สูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

ยุทธศาสตรที่ ๑“สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตร “สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต” เปนแนวทางยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหความสําคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะ “ท่ีไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม
ในทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต 
เปนการดําเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ทําหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคม ใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี 
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับ 
และตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ ผานการพัฒนานวัตกรรมและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู อันจะนํามาสู การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนสงเสริมและเสริมสรางบทบาทของสื่อมวลชน กลุมทางสังคม และองคกรวิชาชีพใน
การสรางสังคมโปรงใสดวยการบูรณาการแผนงานในทุกระดับของภาคสวนที่เกี่ยวของเพ่ือใหปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน บนพ้ืนฐานของการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังแนวทางท่ีไดจาก “Benchmarking” 
โดยถอดบทเรียนและแนวทางการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตจากประเทศตาง ๆ ท่ีประสบความสําเร็จดานการ
ปองกันการทุจริต และปลูกฝงคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ มาปรับใชให
สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทและสภาพปญหาของประเทศไทย ควบคูกับการดําเนินการตอยอดกลไกหรือ
แนวทางท่ีมีอยูเดิม ดวยการบูรณาการและเปดโอกาสใหกับทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาอยาง
ตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 
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 กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี ๑  ปรับฐานความคิดทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสวนรวม 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบ การปองกันการทุจริตตามแนวคิดแยก
ระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม ในทุกระดับ 
 ๒. การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการประกาศใช
อยางจริงจัง 

 กลยุทธท่ี ๒  สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 

 ๑. กลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางพลเมืองท่ีดี 
 ๒. พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัย 
 ๓. พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
 ๔. การใชเครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ๕. การเสริมบทบาทการกลอมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองคกรวิชาชีพ   
 ๖. พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพ่ือเปนเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

 กลยุทธท่ี ๓  ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 

 ๑. นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานตอตานการ
ทุจริต 
 ๒. พัฒนาหลักสูตร/บทเรียน/การเรียนการสอน/การนําเสนอ/รูปแบบการปองกันการทุจริตตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุกระดับ 
 ๓. พัฒนาระบบและจัดการองคความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธท่ี ๔  เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. สรางชุมชนเฝาระวัง ตอตานทุจริต    
 ๒. สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอเหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย 
และผลักดันใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ๓. บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
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 ยุทธศาสตรที่ ๒ “ยกระดบัเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต” 
 คําอธิบาย 
 จากสถานการณความขัดแยงในสังคมไทยในหวงระยะกวาทศวรรษท่ีผานมา เม่ือพิจารณาจากประเด็นขอ
เรียกรองหรือประเด็นการชุมนุมประทวงของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีมีตอทุกรัฐบาลท่ีผานมา จะเห็นไดวา
ประชาชนทุกกลุมทุกฝายตางมีขอเรียกรองท่ีสอดคลองรวมกันประการหนึ่งคือ การตอตานการทุจริตของรัฐบาลและ
เจาหนาท่ีรัฐอาจกลาวไดวาปญหาการทุจริตนั้นเปนเสมือนศูนยกลางของปญหาความขัดแยงท้ังมวลของสังคมไทยใน
หวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมา และการแสดงออกซ่ึงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุมทุกฝายท่ีไม
ยอมรับและไมอดทนตอการทุจริตประพฤติมิชอบไมวาจะเปนรัฐบาลใดก็ตาม ยอมสะทอนใหเห็นถึงเจตจํานงทาง
การเมืองอันแนวแนของประชาชนไทยทุกกลุมทุกฝาย ท่ีตองการใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐเปนไปดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็
ตอบรับตอเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนในเรื่องการตอตานการทุจริตอยางเห็นไดชัดเจน โดยปรากฏท้ังในสวน
คําปรารภอันเปนสวนแสดงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญของปวงชนชาวไทย และปรากฏท้ังในสวนเนื้อหาสาระในหมวด
ตาง ๆ อันเปนการจัดโครงสรางและระเบียบทางการเมืองการปกครองท่ีนําไปสูการสรางสังคมท่ีโปรงใสปราศจากการ
ทุจริต ซ่ึงรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจน ถึงความเห็นพองตองกันวาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยไทยท่ีผานมามิไดมีเสถียรภาพ หรือราบรื่นเรียบรอยเปนเพราะผูนําไมนําพาหรือไมนับถือยําเกรง
กฎเกณฑการปกครองบานเมือง ทุจริตฉอฉลหรือบิดเบือนอํานาจ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงไดมีการวางกลไกปองกัน 
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเขมงวด เด็ดขาด เพ่ือมิใหผูบริหารท่ีปราศจากคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลไดเขามามีอํานาจในการปกครองบานเมืองหรือเขามาใชอํานาจตามอําเภอใจ 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอบตอเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอันแนวแนของประชาชน ท่ี
ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัดในหวงเวลากวาหนึ่งทศวรรษท่ีผานมาใหดํารงอยูอยางตอเนื่อง และเพ่ือเปนการสนองตอบ
ตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 
จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตรการนําเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
และสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน โดยเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมือง
การปกครองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติของทุกภาคสวนอยางเปนรูปธรรมและมีความเห็นพอง
สอดคลองเปนเดียวหนึ่งกัน อันจะเปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมไทยใหมุงสูสังคมท่ีมีคานิยมรวม ในการตอตานการ
ทุจริต อันเปนเจตจํานงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันท่ีมุงแกไขปญหาการเมืองการปกครองไทยใหเกิด
เสถียรภาพและความสงบเรียบรอยในทายท่ีสุด 
 ยุทธศาสตรท่ี ๒ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

 กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี ๑  พัฒนากลไกการกําหนดใหนักการเมืองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอ
สาธารณชน 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  ๑. กําหนดใหนักการเมืองตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตตอสาธารณชนกอนลงสมัคร
รับเลือกตั้งหรือกอนดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  ๒. กําหนดใหพรรคการเมืองจัดทําเอกสารแสดงเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตและเผยแพรใหแกประชาชน 
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  กลยุทธท่ี ๒  เรงรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐในทุก
ระดับ 
 ๑. ศึกษาและกําหนดแนวทาง/ข้ันตอนการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและ
เจาหนาท่ีรัฐ 
 ๒. การกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐโดยประชาชน 
 ๓. การประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐ 

 กลยุทธท่ี ๓  สนับสนุนใหทุกภาคสวนกําหนดกลยุทธและมาตรการสําหรับเจตจํานงในการตอตานการ
ทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. ศึกษาและวิเคราะหแนวทางการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานงทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริต ท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน 
 ๒. ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการกําหนดกลยุทธและมาตรการในการปฏิบัติเจตจํานง
ทางการเมืองในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การสงเสริมเจตจํานงทางการเมืองในระดับประชาชน 

 กลยุทธท่ี ๔  พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือใหไดรับ
การจดัสรรงบประมาณรายจายประจําปท่ีมีสัดสวนเหมาะสมกับการแกปญหา 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. ศึกษาวิเคราะหแนวทางการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 ๒. จัดทําแผนการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม 

 กลยุทธท่ี ๕  สงเสริมการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐใหการ
สนับสนุนทุนตั้งตน 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนตอตานการทุจริตในรูปแบบนิติบุคคล 
 ๒. พัฒนาตัวแบบกองทุนตอตานการทุจริตสําหรับภาคเอกชนและภาคประชาชน 

  กลยุทธท่ี ๖  ประยุกตนวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของ
พรรคการเมืองท่ีไดแสดงไวตอสาธารณะ 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. กําหนดใหพรรคการเมืองตองแสดงแนวทางในการดําเนินนโยบายและการใชงบประมาณตอนโยบายนั้น ๆ 
กอนท่ีจะจัดใหมีการเลือกตั้ง  
 ๒. จัดทําระบบฐานขอมูลแนวทาง/มาตรการในการปองกันการทุจริตในแตละโครงการท่ีพรรคการเมืองได
หาเสียงไวกับประชาชน 
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 ยุทธศาสตรที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
 คําอธิบาย 
 การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) คือการแสวงหาประโยชน หรือการเอ้ือประโยชนหรือการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมอันเกิดจากการใชอํานาจทางบริหารในการเสนอโครงการหรือ
การดําเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ อันเปนผลใหตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชนจากการดําเนินตามโครงการหรือ
กิจการนั้น ๆ และทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐการทุจริตในรูปแบบดังกลาวเปนปญหาท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน 
กอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางมหาศาล ซ่ึงจากผลการวิจัยท่ีผานมาพบวาการ
ทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใชชองวางทางกฎหมายเขาแสวงหาประโยชนสวนตน โดยพบตั้งแตข้ันตอนการ
กําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใชอํานาจอยางไมโปรงใส อยางไรก็ตาม แมวาผลการวิจัยไดชี้ใหเห็นวา
โครงการพัฒนาสาธารณะตาง ๆ สามารถถูกใชเปนเครื่องมือในการทุจริตไดตลอดเวลาแตการทุจริตเชิงนโยบายก็
มักจะเกิดข้ึนในข้ันการกําหนดโครงการตามแผนการบริหารราชการแผนดิน เนื่องจากเปนวาระแรกท่ีนโยบายของ
พรรคการเมืองถูกกําหนดใหเปนรูปธรรม ท่ีผานมามีหลายองคกรอิสระและหลายหนวยงานพยายามหาแนวทางแกไข
ปญหาดังกลาว แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายไมไดมีการกําหนดใหมีอํานาจยับยั้งโครงการท่ี
อาจนําไปสูการทุจริตได รวมถึงขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในการตรวจสอบนโยบายหรือโครงการตาง ๆ ท่ี
อาจกอใหเกิดการทุจริตเชิงนโยบายรวมกัน 
 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ จึงไดกําหนดใหมียุทธศาสตร “สกัด
ก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีมุงปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนด
มาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาล ตั้งแตเริ่มข้ันกอตัวนโยบาย (Policy formation) ข้ันการกําหนดนโยบาย 
( Policy Formulation) ข้ั น ตั ด สิ น ใ จน โ ยบ า ย  (Policy Decision) ข้ั น ก า รนํ า น โ ยบ า ย ไป ปฏิ บั ติ  (Policy 
Implementation) ข้ันการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy Feedback) 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

 กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี ๑ วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. การตรวจสอบแนวนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง 
 ๒. การพัฒนากระบวนการฉันทามติในการกอตัวนโยบาย 
 ๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับนโยบาย 
 ๔. พัฒนากรอบชี้นําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๕. พัฒนาเกณฑชี้วัดความเสี่ยงของนโยบาย Policy Risk Indicator (PRI) 
 ๖. พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายท่ีผิดพลาดและแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 
 ๗. กําหนดมาตรการวิเคราะหความเสี่ยงและการใชจายงบประมาณ หมายเหตุ :(เพ่ือแกไขการทุจริตใน
กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เชน มีการเอ้ือประโยชนกันระหวางภาคการเมือง ภาคธุรกิจ เปนตน การทุจริตใน
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ เชน มีความพยายามผันงบประมาณเขาสูเขตพ้ืนท่ีเลือกต้ังของนักการเมือง เปนตน 
และการทุจริตในกระบวนการบริหารและควบคุมงบประมาณ เชน การทุจริตในข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงเปน
ข้ันตอนท่ีเกิดการทุจริตมากท่ีสุด เปนตน) 
 ๘. เสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการพิจารณารางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 ๙. การกําหนดความรับผิดชอบทางการเมืองของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเก่ียวกับการทุจริตเชิงนโยบาย 
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~ ๘ ~ 
 

  
  ๑๐.การกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนจริยธรรมหรือเปนความผิดในทางบริหาร 
  ๑๑.การสรางกลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของฝายบริหาร 
  ๑๒.พัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
  ๑๓.บูรณาการการติดตามและประเมินนโยบาย 

 กลยุทธท่ี ๒ การรายงานผลสะทอนการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy cycle feedback) 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  ๑. บูรณาการและประมวลผลขอมูลเพ่ือการรายงานนโยบาย 

 กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  ๑. การพัฒนานวัตกรรมสําหรับการสงเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนใหเขามามีสวนรวม
ในการตรวจสอบ 

 กลยุทธท่ี ๔ สงเสริมใหมีการศึกษา วิเคราะห ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห เพ่ือสรางองคความรูในการตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  ๒. เผยแพรองคความรูในการดําเนินนโยบายอยางโปรงใสและไรการทุจริตใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๙ ~ 
 

 ยุทธศาสตรที่ ๔ “พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตของประเทศไทยใหมี ความ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําใหการทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไมเกิดข้ึน โดยอาศัย
ท้ังการกําหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ท้ังภาครัฐ และเอกชน ใหมีธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปองกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  ๑. พัฒนามาตรการเชิงรุกท่ีสามารถแกไขปญหาการทุจริตในแตละระดับ 
  ๒. พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
  ๓. เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามีสวนรวมกับระบบการปองกันการทุจริต 
  ๔. ยกระดับกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปองกันการทุจริต 

  กลยุทธท่ี ๒ สรางกลไกการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  ๑. สรางกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
  ๒. นําขอเสนอแนะจากกลไกปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสูการปฏิบัติ 
 ๓. กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติ 

 กลยุทธท่ี ๓ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปญหาการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  ๑. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงานสาธารณะ เพ่ือลดข้ันตอน หรือ
กระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ 
  ๒. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปดโอกาสใหประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู และหา
ขอมูลเก่ียวกับการปองกันการทุจริต (กําหนดเรื่องท่ีประชาชนใหความสนใจ) 

 กลยุทธท่ี ๔ พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสรางสรรคเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ๑. พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ๒. กําหนดแผนการติดตอสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)1 เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 กลยุทธท่ี ๕ การพัฒนา วิเคราะหและบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. พัฒนาเกณฑมาตรฐานการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
 ๒. การบูรณาการระบบการประเมินดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 
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~ ๑๐ ~ 
 

  

 กลยุทธท่ี ๖ สนับสนนุใหภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
  แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. สงเสริมการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล 
 ๒. สรางแรงจูงใจในการเปนตัวอยางองคกรภาคเอกชนท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. กําหนดบทลงโทษกับภาคเอกชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต อยางเด็ดขาดและรุนแรง 

 กลยุทธท่ี ๗ พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต 
  แนวทางตามกลยุทธ 
  ๑. พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรดานงานปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีความเปนมือ
อาชีพและเปนไปตามมาตรฐานสากล 
  ๒. ตอยอด ขยายผล องคความรูเชิงสรางสรรค สําหรับการปองกันการทุจริต 

 กลยุทธท่ี ๘ การพัฒนาระบบและสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (United Nations Convention Against Corruption C.C. ๒๐๐๓ - UNCAC ๒๐๐๓) 
  แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต 
 ๒. ปรับปรุงประมวลจรยิธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐใหรองรับการปองกันการทุจริต 
 ๓. สรางแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางและการจัดการคลังของรัฐ 
 ๔. การรวบรวม การแลกเปลี่ยน การวิเคราะหขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทุจริต  
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 ยุทธศาสตรที่ ๕ “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตรการปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการปรับปรุง
และพัฒนากลไกและกระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพและเปนท่ียอมรับ ตั้งแตการปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
การพัฒนาระบบการตรวจสอบทรัพยสินเพ่ือตรวจสอบการทุจริต การปฏิรูปกลไกและกระบวนการในการสอบสวนและไต
สวน การปรับปรุงและบูรณาการข้ันตอนและกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหนวยงานปราบปรามการทุจริตใหมี
ความรวดเร็ว การพัฒนากลไกพิเศษในการดําเนินคดีท่ีรวดเร็วมากข้ึน การวางแผนกําหนดทิศทางในการปราบปราม
การทุจริตตามสถิติและฐานขอมูลระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/จํานวนของคดีการทุจริต การศึกษาวิเคราะห
พลวัตของการทุจริตเพ่ือตรากฎหมายปองกันการทุจริตในเชิงรุก การบูรณาการขอมูลและขาวกรองประกอบการ
ปราบปรามการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําใหลดการดําเนินงาน ท่ีลาชาและซํ้าซอน การคุมครองพยานและผูแจง
เบาะแสในคดีทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทําใหการดําเนินคดีเปนไปไดอยางรวดเร็ว และเม่ือคดีถึงท่ีสุด
แลวก็จะมีการเผยแพรเปดโปงใหสาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวในการกระทําการทุจริต รวมไป
ถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริตตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
การทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (UnitedNations Convention Against Corruption C.C. ๒๐๐๓ – UNCAC ๒๐๐๓) ดวย 
ซ่ึงในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาวจะมุงเนนการดําเนินการโดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและ
ลงโทษผูกระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
ยุทธศาสตรนี้จะทําใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คดีการทุจริตตาง ๆ 
ถูกดําเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระทําการทุจริตไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและ
เกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในท่ีสุด 
 ยุทธศาสตรท่ี ๕ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

 กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องรองเรียนการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. การปรับปรุงระบบการรับเรื่องรองเรียนของหนวยงานตอตานการทุจริตตาง ๆ ใหมีความรวดเร็ว เขาถึง
ไดโดยงาย 
 ๒. การสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจตอระบบการรับเรื่องรองเรียน 

 กลยุทธท่ี ๒ ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. การพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินและหนี้สิน
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒. การกําหนดกลุมเปาหมายในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินใหครอบคลุมถึงโอกาสในการทุจริต
(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 

 กลยุทธท่ี ๓ ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
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 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. การปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 
๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒. การสรางมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การพัฒนากลไกพิเศษ (Fast track) ในการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ 
และ ๒๔๔) 
 ๔. การเพ่ิมบทบาทในการปราบปรามการทุจริตของหนวยงานภาครัฐตนสังกัด 

 กลยุทธท่ี ๔ ตรากฎหมายและการบังคับใชกฎหมายในการปราบปรามการทุจริตใหเทาทันตอพลวัต
ของการทุจริตและสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต 
 ๒.การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
 ๓. การประเมินติดตามการอนุวัติการตามสนธิสัญญา เพ่ือใหความเห็นทางกฎหมายในการเสนอแกไขกฎหมายแล
กระบวนการปราบปรามการทุจริตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
 ๔. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีตามระดับความเสียหาย/ความเรงดวน/สถิติการทุจริต (เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๕) 
 ๕. การบังคับใชกฎหมายและดําเนินคดีเฉพาะในแตละพ้ืนท่ีของประเทศ (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา 
๒๑๕) 
 ๖. การบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐตนสังกัดในการบังคับใชกฎหมายและลงโทษทางอาญาหรือทางวนิัย ใน
ความผิดเก่ียวกับการทุจริตหรือจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐ 

 กลยุทธท่ี ๕ บูรณาการขอมูลและขาวกรองในการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหวางหนวยงานปราบปรามการทุจริต 1

2

(เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ ๒๔๔) 
 ๒. จัดตั้งประชาคมขาวกรองดานการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การประสานความรวมมือกับองคกรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ หนวยงานประชาสังคมและหนวยงานธุรกิจ
เอกชน เก่ียวกับขอมูลและขาวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต (เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๒๑ และ 
๒๔๔) 

 กลยุทธท่ี ๖ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และ
เจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. การมีมาตรการในการคุมครองพยานและผูใหเบาะแส (whistleblower) ท่ีมีความนาเชื่อถือและสราง
ความม่ันใจแกผูถูกคุมครองได 
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 ๒. การมีมาตรการในการคุมครองเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ๓. การกําหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจงเบาะแสในคดี 

 กลยุทธท่ี ๗ พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. การพัฒนาองคความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ รวมไปถึงความรูในเชิงสหวิทยาการใหแกเจาหนาท่ี
ปราบปรามการทุจริต (non-training) 
 ๒. การพัฒนาเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริตใหมีความรู/ทักษะ/ขีดความสามารถ ท่ีเปนมาตรฐานและเทา
ทันตอพลวัตของการทุจริต (training) 
 ๓. การแบงปนความรู (Knowledge sharing) และแลกเปลี่ยนเจาหนาท่ีปราบปรามการทุจริต 

 กลยุทธท่ี ๘ การเปดโปงผูกระทําความผิดใหสาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทําการ
ทุจริตเม่ือคดีถึงท่ีสุด 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. การเปดโปงการทุจริตอยางสรางสรรคและพัฒนาชองทางในการเผยแพรเปดโปงการทุจริตท่ีเขาถึงการ
รับรูของสาธารณชนอยางกวางขวาง 

 กลยุทธท่ี ๙ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุมครองพยานและผูแจงเบาะแส (Whistleblower) และ
เจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. จัดใหมีทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดีทุจริตระหวางประเทศตามกรอบ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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 ยุทธศาสตรที่ ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย”ยุทธศาสตรที่  ๖ “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” 

 คําอธิบาย 
 ยุทธศาสตรยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศไทย เปนยุทธศาสตรที่มุงเนน การ
ยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการการยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดย
การศึกษาวิเคราะหประเด็นการประเมิน และวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด กํากับ ติดตามให
หนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติหรือปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ 
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ กําหนดกลยุทธ และแนวทางตามกลยุทธ ดังนี้ 

 กลยุทธ 
 กลยุทธท่ี ๑ ศึกษา และกํากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะหประเด็นการประเมินและวิธีการสํารวจตามแตละแหลงขอมูลท่ีใชสําหรับการจัดอันดับ
ดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) 
 ๒. บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 ๓. เรงรัด และกํากับ ติดตามการดําเนินการยกระดับดัชนีการรับรูเรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI) 
 ๔. การจัดการการรับรู (Perceptions) 

 กลยุทธท่ี ๒ บูรณาการเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือยกระดับ 
ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 แนวทางตามกลยุทธ 
 ๑. วิเคราะหและเชื่อมโยงเปาหมายยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 
(ยุทธศาสตรท่ี ๑ – ยุทธศาสตรท่ี ๕) เพ่ือยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) ของประเทศ 
 ๒. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปนรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สราง
คานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา  
  รัฐบาลของ พลเอก ประยทุธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผนดินดานตาง ๆ 
รวม ๑๑ ดานโดยดานท่ีเก่ียวของการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายขอท่ี ๑๐ สรุปได
ดังนี้ 
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  นโยบายท่ี ๑๐. นโยบายการสงเสริมการบริหารราชกาแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ดําเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ
เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศการรักษาบุคลากรของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไวในระบบราชการโดยจะ
ดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปนและตามท่ีกฎหมายเอ้ือใหสามารถดําเนินการไดใน
ระยะแรกกระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริหารสาธารณะไดรวดเร็วท้ังจะวางมาตรการทาง
กฎหมายมิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริตหรือสรางความเสียหายแก
ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุนในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจการลงทุน
และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญเสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากร
ภาครัฐวางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและสงเสริมใหมีการนาระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการ
บริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับโดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องท่ี 
ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดานท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตท้ังในดานวินัยและคดีรวมท้ังให
ผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานรัฐและเปดเผยผลการประเมินตอประชาชนอีกท้ังจะทํา
กรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหาเชนการจัดซ้ือจัดจาง การรวมทุนการใชจายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบซ่ึงไดมีคําวินิจฉัย
ขององคกรตาง ๆ มาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ีของรัฐและประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติ
ราชการ 
 คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เร่ือง มาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
 เพ่ือใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน 
รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความสงบสุขแกสังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 
 ขอ ๒ ในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ กระทําการหรือ
เก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
หนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการ
ทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว 
 ขอ ๓ ในกรณีการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการและหัวหนา
หนวยงานของรัฐมีหนาท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อยางเครงครัด 
 ขอ ๔ กรณีท่ีหัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดําเนินการตามขอ ๒ และขอ ๓ ให
ถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี 
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~ ๑๖ ~ 
 

 ขอ ๕ ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา รวบรวม 
และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียดและพิสูจนเก่ียวกับ
การทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เรงรัดผลการดําเนินงานตามขอ ๑ ขอ ๒ ขอ ๓ และขอ ๔ และรายงานผลการ
ปฏิบัติพรอมท้ังเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยางตอเนื่อง 
 

 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔       การ
วางรากฐานการพัฒนาองคกรอยางสมดุล 
   กลยุทธท่ี ๔.๑.๔ ปองกันการทุจริตโดยสงเสริมใหประชาชนและภาคีการพัฒนาการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน 

 โครงการเนนหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทย
สะอาด”  
 กระทรวงมหาดไทยดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยไดนํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 
คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีไดแถลงตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ มาเปนกรอบและแนวทางดําเนินการ โดยไดแปลงไปสูการ
ปฏิบัติเปนพันธกิจ “มหาดไทย ใสสะอาด” ซ่ึงจะมีการดําเนินการใน ๓ ภารกิจหลัก ดังนี้ 

๑. การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ 
๒. ปองกันปราบปรามการทุจริตอยางเขมขน 

           ๓. สนับสนุนใหมี “จังหวัดใสสะอาด” “อําเภอใสสะอาด” และ “องคกรปกครองสวนทองถ่ินใสสะอาด”    
ท่ัวประเทศ 

 

๓. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการฝาย
บริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
 ๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance)  

๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit)       ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององคกร-
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

๔. เปาหมาย 
 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงประชาชน
ในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน 
ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขาราชการ 
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~ ๑๗ ~ 
 

 
 ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
เขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 

 

๕. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชน
ในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 ๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
 ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ ดานการ
ปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการ
เฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
  มี ๕ ดาน ดังนี้ 
  ๑. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๒. การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๓. การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๔. การพัฒนาดานการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ 
  ๕. การพัฒนาดานการพัฒนาการเมืองการบริหารการจัดการองคกรท่ีดี 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดเนนตามแนวทางท่ี ๕ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการ
จัดการองคกรท่ีดี 
  - การสงเสริมและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
  - การสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน 
  - การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ประหยัด และคุมคา รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับ
การ กระจายอํานาจ และเพ่ือใหประชาชนมีความเชื่อม่ันและพึงพอใจในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



 

สวนที่ ๒ 



~ ๑๘ ~ 

 

สวนที่ ๒ 

 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๑. การสรางสังคม

ที่ไมทนตอการ
ทุจริต 

๑.๑ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากร
ทั้งขาราชการ 
การเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมือง              
ฝายสภาทองถิ่น และ
ฝายประจาํของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

๑.๑.๑ (๑) โครงการอบรมพัฒนา
องคความรูเกี่ยวกบัการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๑.๑ (๒) โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ผูนําชุมชน 
สมาชิก ใชหลักธรรมาภบิาล 
๑.๑.๑ (๓) โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพขาราชการทางการเมอืง 
๑.๑.๑ (๔) โครงการฝกอบรม/
สัมมนาพัฒนาความรู ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมผูนํา
ชุมชนและหนวยงานตาง ๆ 
๑.๑.๑ (๕) โครงการสมุดความดี
พนักงานจาง 
๑.๑.๑ (๖) โครงการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปองกันการทุจริต 
๑.๑.๒ (๑) มาตรการ “สงเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง” 
๑.๑.๒ (๒) มาตรการ 
“เสริมสรางองคความรูดานการ
ตอตานการทุจริต” 
๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมใหความรู 
เร่ือง ผลประโยชนทับซอนใหกับ
บุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง 
๑.๑.๓ (๒) มาตรการ “จัดทํา
คูมือการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน” 
๑.๑.๓ (๓) มาตรการ “ปลูกฝง
องคความรูใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกบั Conflict of Interest” 
๑.๑.๓ (๔) กิจกรรมรณรงคและ
ตอตานการทุจริต คอรัปชั่นใน
องคกรภาครัฐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 

 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๙ ~ 

 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 ๑.๒ การสราง

จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก
ประชาชนทุกภาค
สวนในทองถิ่น 

๑) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในหมูบาน 
๒) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูปา
ชุมชน  
๓) โครงการจัดอบรมสงเสริมการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
๔) Big Cleaning Day หนองแดง 
๕) โครงการอบรมธรรมะเพื่อ
พัฒนาจิตใจผูสูงวัยตําบลหนองแดง 
๖) โครงการศีล ๕ 
๗) โครงการรณรงคการอนุรักษ 
วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

- 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

- 

- 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

- 

- 
 
- 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 

- 
 

 

 ๑.๓ การสราง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแกเด็ก
และเยาวชน 

๑) โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 
๒) โครงการสนับสนุนกิจกรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน 
๓) โครงการอบรมคุณธรรมเด็กและ
เยาวชน 
๔) โครงการคายอาสานักจิต
สาธารณะเยาวชนตําบลหนองแดง 
๕) โครงการสืบสานวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

 

มิติที่ ๑  รวม ๔ มาตรการ ๒ กิจกรรม 
๑๗ โครงการ  

๗๖๐,๐๐๐ ๙๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒๐ ~ 

 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมายเหตุ 

งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๒. การบริหาร

ราชการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 
 

กิจกรรมประกาศเจตจํานง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง 

- - - - ไมใช
งบประมาณ 

 

 ๒.๒ มาตรการสราง           
ความโปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

๒.๒.๑ (๑) มาตรการการสราง
ความโปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล  
๒.๒.๑ (๒) มาตรการออกคําส่ัง
มอบหมายของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง ปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง และหัวหนาสวนราชการ 
๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน” 
๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป” 
๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการจัดหา
พัสดุ” 
๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “สรางความ
โปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ” 
๒.๒.๒ (๔) โครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง 
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไมเลือกปฏิบัติ 
๒.๒.๓ (๒) โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ 
๒.๒.๓ (๓) กิจกรรมการใชบัตรคิว
ในการติดตอราชการ 
๒.๒.๓ (๔) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการประชาชน” 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 

 ๒.๓ มาตรการการใช
ดุลยพินิจและใช
อํานาจหนาที่        
ใหเปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒.๓.๑ (๒) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒๑ ~ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๒.๓.๒ (๒) มาตรการมอบอาํนาจ
ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง 
๒.๓.๒ (๓) มอบอํานาจเจา
พนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒.๓.๒ (๔) มาตรการการออก
คําส่ังมอบหมายของนายก
องคการบริหารสวนตําบล    
หนองแดง ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง และหัวหนา
สวนราชการ 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 

ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคล
ในการดําเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนที่ประจักษ  

๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน 
๒.๔.๑ (๒) ยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงาน/บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจกัษ 
๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกยีรติคุณแก
คณะกรรมการชุมชน 
๒.๔.๒ (๒) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 

 ๒.๕ มาตรการจัดการ 
ในกรณีไดทราบหรือ
รับแจงหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
๒.๕.๑ (๒) กิจกรรม “การจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง”                               
๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม ใหความ
รวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ได
ดําเนินการตามอาํนาจหนาที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง 
๒.๕.๒ (๑) มาตรการ “ใหความ
รวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองคกรอิสระ”    
๒.๕.๒ (๒) มาตรการ “แตงต้ัง
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ือง
รองเรียน” 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒๒ ~ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
 
 
 
 

 
 
 
๒.๕.๓ (๓) มาตรการ “ดําเนินการ
เกี่ยวกบัเร่ืองรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง        
วาทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ” 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 

 รวม ๑๐ มาตรการ ๑๕ กิจกรรม 
๓ โครงการ 

- - - -  

๓. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
ในชองทางที่เปนการ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอาํนาจ
หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นได
ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “ปรับปรุง
ศูนยขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดงใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง” 
๓.๑.๑ (๓) กิจกรรม “อบรมให
ความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐” 
๓.๑.๒ (๑) มาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” 
๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม “การ
เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล และการรับเร่ืองรองเรียน
เกี่ยวกบัการเงินการคลัง”                            
๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง” 
๓.๑.๓ (๒) โครงการส่ือ
ประชาสัมพันธ 
 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 

 ๓.๒ การรับฟงความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกข
ของประชาชน 
 

๓.๒.๑ (๑) โครงการจัดประชาคม
แผนชุมชนประจําป 
๓.๒.๑ (๒) การดําเนินงานศูนยรับ
เร่ืองราวรองทุกของคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง 
๓.๒.๒ (๑) มาตรการกําหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเร่ือง
รองเรียน 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
 

ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒๓ ~ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๓.๒.๒ (๒) โครงการ อบต.สราง
สุขสรางรอยยิ้มแกประชาชน 
(รวมกับอาํเภอยิ้มเคล่ือนที่) 
๓.๒.๓ (๑) มาตรการแกไขเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ดานการ
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
๓.๒.๓ (๒) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 

 ๓.๓ การสงเสริมให
ประชาชน 
มีสวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการแตงต้ัง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง 
๓.๓.๑ (๒) ประชุมประชาคม
หมูบานและประชาคมตําบล 
ประจําป 
๓.๓.๑ (๓) การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
๓.๓.๒ (๑) มาตรการแตงต้ัง
ตัวแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง
๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง 
๓.๓.๓ (๒) มาตรการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่
ดีขององคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง 
 

- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 

มิติที่ ๓ รวม ๘ มาตรการ ๖ กจิกรรม 
๓ โครงการ 

๒,๑๘๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒๔ ~ 

 

 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
๔. การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 

๔.๑.๑ (๑) โครงการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป  
๔.๑.๑ (๒) โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน 
๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
๔.๑.๒ (๒) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องคการบริหารสวนตําบล   
หนองแดง 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 

 ๔.๒ การสนับสนุนให         
ภาคประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ ตาม
ชองทางที่สามารถ
ดําเนินการได 

๔.๒.๑ มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกบัการบรรจแุตงต้ัง การ
โอน ยาย 
๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใชจายเงินใหประชาชน
ไดรับทราบ 
๔.๒.๒ (๒) กิจกรรมการมีสวน
รวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การจาย และ
การใชประโยชนทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบล    
หนองแดง 
๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน 
๔.๒.๓ (๒) โครงการอบรม
กรรมการตรวจการจาง 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 

 ๔.๓ การสงเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓.๑ (๑) โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ
ทองถิ่นดานการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๔.๓.๑ (๒) กิจกรรมการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมสงเสริม
สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหาร 
๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมการมีสวน
รวมในการปฏบิัติงานของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๒๕ ~ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
 
 
๔.๔ เสริมพลังการมี
สวนรวมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
สวนเพื่อตอตานการ 
ทุจริต 

 
 
 
๔.๔.๑ (๑) มาตรการเฝาระวังการ
คอรรัปชันโดยภาคประชาชน 
๔.๔.๑ (๒) มาตรการการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต 
๔.๔.๒ (๑) กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการ
ทุจริต 
 

 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
ไมใช
งบประมาณ 
ไมใช
งบประมาณ 
 
ไมใช
งบประมาณ 
 

มิติที่ ๔ รวม ๔ มาตรการ ๔ กจิกรรม 
๘ โครงการ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  
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สวนที่ ๓ 



~ ๒๖ ~ 

 

สวนที่ ๓ 

 
มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ๑.๑ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการ
การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๑.๑.๑ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุข  
แกประชาชนในทองถิ่น 

  

๑. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๒. หลักการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและ
ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถแกปญหาความขัดแยงภายใน
องคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทย
มานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติ
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหา
การคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาค
สวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติ
ใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือ
สนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส 
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไป
เปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปจจุบัน ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงาน
องคกรตาง ๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ี
ดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของ          ธรรมาภิ
บาลซ่ึงประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น 
การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดาน
ความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใด ๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการ
ดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 

 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง องคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
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~ ๒๗ ~ 

 

 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม      
และจริยธรรม 

 ๒. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 ๔. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตาง ๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๔. เปาหมาย 

 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

 ๒. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

 ๓. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 

 ๔. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 

 ๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 

 ๒. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 ๓. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 ๔. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตาง ๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยาง    
มีประสิทธิภาพ 
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๑. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูนําชุมชน สมาชิกสภาฯ ใชหลักธรรมาภิบาล 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับ
กระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ใหเปนคนดี ซ่ึงมีความเก่ียวของโดยตรงกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซ่ึงไดรับมอบหมายภารกิจในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตย ตองดูแล จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาต ิ

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว ๕ ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี ๔ การสงเสริมคุณธรรม ในองคกรเพ่ือ      
เปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต มี
จิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหผูนําชุมชน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีคุณธรรมจริยธรรม 
เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
สวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

 ๒. เพ่ือใหผูนําชุมชน สมาชิกสภาฯ ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึก
รวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน 

 ๓. เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ในการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน ๓ แนวทางคือ 

 ๑. การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล-
หนองแดง บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี 

 ๒. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและเห็น
คุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทาน
แกพระภิกษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 

 ๓. การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน ณ วัดตาง ๆ 
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๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณในการดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 

 ๒. พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสราง
สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและเสียสละ             
เพ่ือประโยชนสวนรวม 

 ๓. สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิาล 
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๑. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพขาราชการทางการเมือง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม   
เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท 
โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยาง
ท่ีขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม      
ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม ซ่ึงถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคกรนั้น ๆ 

 ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดรับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช.             
ตามโครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริตในการเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนและท่ีดี ดานการปองกัน        
การทุจริตป พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท้ังในดานคน ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝาย-
บริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงไดมีการจัดทํา  
โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
ดังกลาวนี้ข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 

 ๒. เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชน 

 ๓. เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

 ๔. เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน 

๔. เปาหมาย 

 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตาง ๆ ในการปลูกและปลูกจิตสํานึก  
การตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน   
หรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบางโอกาส 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณในการดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 
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๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 

 ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน          
ของพนักงาน โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกาประเมินมาต่ํากวารอยละ ๗๐ 

 ผลลัพธ 
 ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการตอตาน       
การทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 
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๑. ช่ือโครงการ : โครงการการฝกอบรม/สัมมนาพัฒนาความรู ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมผูนําชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้น ๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนา
ตอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ    
มีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใด ๆ แลว ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้น ๆ ได
อยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะ    
หรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้น ๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจาก
บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปองกัน
การทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตาม
ตําแหนง หนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มี
ความซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตอ
งาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติแลว 
ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต   และ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
ข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ      
และพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดีมี
ความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน 
ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ๒. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตไดอยางถูกตอง 

 ๓. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน      
ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน 

 ๔. เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต     
ใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 

๔. กลุมเปาหมาย 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ท้ังหมด  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) ทุกวันพระ 
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๗. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 

 ๑. ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 
 ๒. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 

 ๓. จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 

 ๔. เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิด
ความเหมาะสม 

 ๕. ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 

 ๖. วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

๘. งบประมาณ 

 งบประมาณปละ  ๕๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑. บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 

 ๒. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตไดอยางแทจริง 

 ๓. ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกร      
ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 
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~ ๓๔ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองคกร เปนการสรางระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงในแตละวันหากมีการจดบันทึกวาไดทําอะไรบาง จะเปนการทบทวนและสามารถยอนกลับมาเพ่ือพิจารณาปรับปรุง
การทํางานในแตละกิจกรรมได รวมถึงหัวหนาผูบังคับบัญชา สามารถใชเปนหลักฐานในการอางอิงท่ีใชในการ
ประเมินผลงาน ยังสงผลใหการประเมินเปนท่ียอมรับ ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดปฏิบัติงานดวยความสําเร็จ       
ความซ่ือสัตย สุจริต ลุลวงหรือไมอยางไร และหัวหนางานสามารถวางแผนตอไปได ประเมินทักษะและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจางได ซ่ึงจะสงผลใหเห็นวาคาของคนอยูท่ีผลของงาน หรืออาจจะมีผูรวมงานอ่ืนมาอานแลว   
มีกรณีศึกษาจากปญหาท่ีเกิดข้ึนคลายกัน ทําใหทราบถึงวิธีการแกไข เกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันในองคกร 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกลาว จึงไดจัดทําสมุดความ
ดีพนักงานจาง โดยใหพนักงานจางมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือเปนเครื่องมือในการควบคุมดูแล         
การปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซ่ึงเปนงานท่ีไดรับมอบหมาย และเกิดประโยชนแกองคกร เปนการสรางระเบียบ
วินัย สงเสริมการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ดวยความซ่ือสัตย สุจริต 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารระหวางหัวหนางาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน 

 ๒. เพ่ือเปนประโยชนในการติดตามงานท่ีพนักงานจางไดปฏิบัต ิ

 ๓. เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ ซ่ือตรงซ่ือสัตย สุจริตตองานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

๔. เปาหมาย 

 พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. ระยะเวลา 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. กําหนดใหพนักงานและลูกจางทุกคนเขียนสมุดการบาน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวันและ     
สงใหหัวหนาสวนราชการทุกวันจันทร 
 ๒. รวบรวมเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป 

๗. งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. สถานท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานสงเสริมใหปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมาย 

 ๒. มีการติดตามผลงานทําใหสามารถทราบผลการทํางานเม่ือเกิดปญหาสามารถแกไขได 
 ๓. พนักงานจางทํางานดวยความซ่ือสัตย สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหนาท่ีไดรับมอบหมายตามกําหนด 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๓๕ ~ 

 

 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความสําเร็จ ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรนั้น ๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจริญกาวหนา
ตอไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ     
มีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี เม่ือไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใด ๆ แลว ยอมสามารถแสดงบทบาทนั้น ๆ ได
อยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะ    
หรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกรนั้น ๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจาก
บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการทํางานสูงแลว ยอมมีคุณธรรมจริยธรรม               ใน
การปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนตัวชี้นําทาง           ใน
การปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา 
กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน            
ของประชาชนและประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน              มี
ความโปรงใสมีการปองกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบไดตามหลักการแหงธรรมาภิบาล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต
ข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ      
และพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความพอดี    
มีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน 
ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 ๒. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตไดอยางถูกตอง 

 ๓. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน       
ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน 

 ๔. เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต      
ใหแก บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 

๔. กลุมเปาหมาย 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ท้ังหมด 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) ทุกวันพระ จํานวน ๑ ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม         
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๗. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 

 ๑. ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 
 ๒. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 

 ๓. จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 

 ๔. เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิด
ความเหมาะสม 

 ๕. ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 

 ๖. วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

๘. งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑. บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
 ๒. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตไดอยางแทจริง 

 ๓. ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริต และเจตคติตอองคกร      
ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงานตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 
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๑.๑.๒ สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล-      
หนองแดง” 

๒. หลักการและเหตุผล 

กลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
กําหนดใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ี
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการ   
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ไดแก ยึดม่ัน
ในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการ         
แกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง 
และไมบิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดม่ันใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณี
การใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหา
ประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และ
ประโยชนสวนรวม  

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง ไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล-   
หนองแดง” ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน    
ท่ีชัดเจนและเปนสากล 

 ๒. เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓. เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ         
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

 ๔. เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต 
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ 

 ๕. เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน          รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานจางท่ัวไป 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๓๘ ~ 

 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 ๒. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปดเผย            
เปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสาร   
ของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงาน
ของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ-
บริหารสวนตําบลหนองแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๓๙ ~ 

 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 

๒. หลักการและเหตุผล 

ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุงสูการ
เปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ   
โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชน      
ของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ       
โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง จึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝายประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 

 ๒. เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา ๕ เรื่องข้ึนไป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลูก
จิตสํานึก 

 ๒. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ        
อยางเครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตาง ๆ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๔๐ ~ 

 

 

๑.๑.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ดวยสถานการณหรือกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือ
บางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทาง
จริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติ
หนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม 
ผลประโยชน ทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชน
อ่ืน ๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตาง ๆ ท้ังในหนวย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวน
เสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขา
รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชน
ทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัด
กิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลหนองแดง เพ่ือใหพนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๒. เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ- 
บริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๓. เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีจิตสํานึก คานิยม    
และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงานปลอด
จากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

๔. เปาหมาย 

 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๔๑ ~ 

 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 

 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน  
ไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๔๒ ~ 

 

 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน       
และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย ๑๑ ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริม
การบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมี
กฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 

 ปจจุบันหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรู ท่ี เ ก่ียวของกับการปองกัน             
และปราบปรามการทุจรติ โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ     
และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓         
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน   
๕ ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซ่ึงสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับ
ผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตาง ๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 

 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน     
และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปน
กลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่อง
ดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลได
ตอไป 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 

 ๒. เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการทุจริต         
คอรรัปชัน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
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~ ๔๓ ~ 

 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 

 ๒. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๓. ตรวจสอบความถูกตอง 

 ๔. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๕. แจกจายใหบุคลากร 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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~ ๔๔ ~ 

 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

๒. หลักการและเหตุผล 

ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒         
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว 
เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ออกจากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายป      
ท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชันของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตาง ๆ ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 

จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมท่ีจะเขาใจ
สาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชัน เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจากตนเหตุตาง ๆ ท่ีนําไปสู
การทุจริตคอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน ซ่ึงเปนปญหาเชิงโครงสราง           
ท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการ
บริหารท่ีดอยพัฒนา 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ 
Conflict of Interest” ข้ึน เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม        
ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ หากขาราชการและพนักงานเจาหนาท่ี
ของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบ
ในการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเอง กลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบ
ตอสถาบันราชการ และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง 

 ๒. เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซ่ึงการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. วางแผน/การถายทอดองคความรู 
 ๒. ออกแบบกิจกรรม 

 ๓. จัดเตรียมเอกสาร 

 ๔. ดําเนินการจัดประชุม 
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~ ๔๕ ~ 

 

 

 ๕. สรุปรายงานการประชุม 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 
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~ ๔๖ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรณรงคและตอตานการทุจริต คอรัปช่ันในองคกรภาครัฐ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนา
หรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิด
ทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม 
ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืน 
ๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตาง ๆ ท้ังในหนวย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวน
เสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขา
รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชน
ทับซอน แกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงไดจัด
กิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือให
พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน 
เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๒. เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ- 
บริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๓. เพ่ือเสริมสรางใหพนักงานสวนตําบลและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีจิตสํานึก 
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลให
หนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชัน มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

๔. เปาหมาย 

 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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~ ๔๗ ~ 

 

 

๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

 งบประมาณปละ  ๑๐,๐๐๐.-  บาท 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 

 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงาน  
ไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
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๑.๒ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในหมูบาน 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ีทําให
อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิต
ของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาว เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการ
ตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังนั้น ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซ่ึงเปนปญหา
ท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปน
หนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด แหลง
กรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ 
ของพ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ลงไดอยางนอย ๒ องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified 

City) และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกลาว ดังนั้น งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชน  และพ้ืนท่ี
วางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะ
รวมกัน 

 ๒. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว      
ในตําบลหนองแดง 

 ๓. เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิมมูลคา
ทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกรอน 

 ๔. สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลายรอน      
แกประชาชน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนรวมกันปลูกตนไม  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
 

๖. วิธีดําเนินงาน  

 ๑. ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชน       
ในทองถ่ินเขารวมกิจกรรม 

 ๒. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูก
ตนไม 
 ๓. จัดซ้ือกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ 
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 ๔. ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน            และ
ประชาชนในทองถ่ิน 

 ๕. ดูแลรักษาและติดตามผลโดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๒. ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 

 ๓. ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๔. ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่นในชุมชน 
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๑. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูปาชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไมท่ีผิด
กฎหมายไดเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซ่ึงสงผล
กระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตาง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก 
หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซ่ึงจะสามารถชวยให
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี ๙ ทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยท้ังสองพระองค
ทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึง
พระองคทานไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา ๓ อยาง เพ่ือประโยชน 
๔ อยาง” ปลูกปา ๓ อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ 
ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัยและจําหนาย “พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูก
ไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมาก
ท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ชุมชน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ๑. ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน ๑๐ 
หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตาง ๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน 

 ๒. ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง จํานวน ๑๐ หมูบาน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง โดยบูรณาการ
รวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตาง ๆ  
 ๓. ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ผูนําชุมชนกลุมตาง ๆ ท้ัง ๑๐ 
หมูบาน ไดแก ประธานชุมชน ประธานกลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง และแหลงน้ํา คู คลอง ใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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๖. วิธีการดําเนินงาน 

 ๑. จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุมรวม  
ทุกชุมชน) 
 ๒. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอย   
แตละชุมชน) 
 ๓. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน) 
 ๔. จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง               ทํา
ความสะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๕. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม 
สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืน ๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป 

 ๖. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากข้ึน 
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๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดอบรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตจากการท่ีมีการ ลักลอบตัดไมท่ีผิด
กฎหมายเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศมีจํานวนลดนอยลง ซ่ึงสงผลกระทบตอ
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน จึงไดทําการอนุรักษทรัพยากรปาไมกันเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศกลับมามี
ความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดชทรงหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของ
ประเทศ พระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานาประการท่ีจะเพ่ิมปริมาณของปาไมในประเทศไทยใหมากข้ึนอยาง
ม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงพระองคไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือแนวคิดเรื่อง "ปลูกปา ๓ อยาง 
เพ่ือประโยชน ๔ อยาง" ปลูกปา ๓ อยาง ไดแก ปาสําหรับไม ใชสอย ปาสําหรับเปนไมผล และปาสําหรับเปนเชื้อเพลิง 
ประโยชน ๔ อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน พออยูหมายถึงไมเศรษฐกิจปลูกไวทําท่ีอยู
อาศัยและจําหนาย พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร พอใชหมายถึงปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและ
พลังงาน เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องคการ-
บริหารสวนตําบลหนองแดง ในฐานะท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๗) โดยกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล   
มีหนาท่ีตองคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในเขตองคการบริหารสวนตําบล     
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหความรูแกเด็ก และเยาวชน รวมถึงผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหความรูแกเด็ก และเยาวชน รวมถึงผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

๒. เพ่ือเปนการสรางความสามัคคี และใหเยาวชนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน  
๓. เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  
๔. เพ่ือฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมปาท่ีเสื่อมโทรม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย กลุมผูนําชุมชน กลุมเยาวชน เด็กนักเรียนโรงเรียน และโรงเรียนชุมชนใน
เขตตําบลหนองแดง พนักงานสวนตําบลหนองแดง และประชาชนท่ัวไป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

 ๑. จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุมรวมทุก
ชุมชน) 
 ๒. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแต
ละชุมชน) 
 ๓. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน) 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๕๓ ~ 

 

 

 ๔. จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมน้ําคูคลอง ทําความ
สะอาดถนนและพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๕. จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม 
สะอาด รมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืน ๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป 

 ๖. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. เด็ก และเยาวชน รวมถึงผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน มีความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

๒. เกิดความสามัคคี และประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชน  
๓. ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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๑. ช่ือโครงการ : Big Cleening Day ตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
ประเทศไทยตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับ 
ซอนมากยิ่งข้ึน เปนท้ังโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังเรงสราง
ภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระเศรษฐกิจของประเทศให
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไป   
เพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนไปตามแนวทางวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ         
ฉบับท่ี ๑๑  ท่ีกําหนดไววา “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและมีภูมิคุมกันตอ      
การเปลี่ยนแปลง” จึงจําเปนท่ีจะตองทําใหบานเมืองมีสภาพแวดลอมท่ีสะอาด สังคมสงบและปลอดภัย เพ่ือสงเสริม
ทุนทางสังคมบนพ้ืนฐานวิถีชีวิตและชุมชนเขมแข็ง ซ่ึงเปนฐานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาของทุก ๆ ดาน       จาก
ทุกภาคสวน ไดรวมกันพัฒนารักษาความสะอาด พ้ืนท่ีของตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องตลอดจนตองสราง
กระบวนการเรียนรูในสังคมใหเกิดจิตสํานึกและปลูกฝงวินัยใหแกเยาวชนเพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนตําบลหนองแดง 
ใหเปนตําบลท่ีสะอาดและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอันเปนการรวมกันทําความดีถวายในหลวง  

ในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมเกิดจากปจจัยหลาย ๆ อยางไมวาจะเปนเรื่องขอความสะอาด เรื่องมลพิษดาน
ตาง ๆ ซ่ึงเรื่องของการรักษาความสะอาดเปนงานและหนาท่ีอยางหนึ่งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีตอง
รับผิดชอบในพ้ืนท่ี ดูแลรักษา อํานวยความสะดวก ไมใหพ้ืนท่ีสกปรก โครงการ Big Cleening Day จึงเกิดข้ึน      เพ่ือ
เปนศูนยรวมการรวมแรงรวมใจของคนในทองถ่ิน รวมกันทําความสะอาด กวาดบานกวาดเมืองใหมีความสะอาด
เรียบรอย ประกอบกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๗ (๒) และ (๗) แหงพระราชบัญญัติสภา-
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๗) 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือรักษาความสะอาดเรียบรอยในชุมชน 
๒. เพ่ือสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในชุมชน เสริมสรางวินัยการรักสะอาด 
๓. เพ่ือพัฒนาตําบล ทองถ่ินใหเปนเมืองสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย เอ้ือตอการอยูอาศัย และการดํารงชีพ 

ท่ีดีของประชากร 
๔. เพ่ือใหผูนําชุมชนและชาวบาน ไดปรับปรุงภูมิทัศน ถนน ในความรับผิดชอบและสิ่งสาธารณประโยชน เชน

ศาลากลางบาน แหลงน้ํา หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ใหใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 ทําความสะอาดพ้ืนท่ีในเขตตําบลหนองแดง โดยมีภาคประชาชน และองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
รวมกัน  
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีความตระหนักและมีสวนรวมในการรักษาความสะอาดหมูบาน 
และสิ่งสาธารณประโยชนมากข้ึน 
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๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

๑. จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติตามข้ันตอน 
๒. ประชุมและเสนอรายละเอียด 
๓. ประชาสัมพันธการจัดโครงการ 

 ๔. จัดทีมพลังประชาชน แบงพ้ืนท่ีการทําความสะอาดท่ัวท้ังตําบลหนองแดง โดยมีการเก็บ กวาด ถางหญาริม
ทาง ฯลฯ ขุดลอกคูคลอง สํานักงานก็มีการทํา ๕.ส 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๓๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. สํานักงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีสภาพแวดลอมท่ีดี สะอาด สวยงาม ทําใหคุณภาพ
ชีวิตการทํางานดีข้ึน 
 ๒. สภาพแวดลอมของหมูบาน มีความสะอาด สวยงาม นาอยู นามอง 
 ๓. ประชาชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย 

๔. พ้ืนท่ีในตําบลหนองแดงมีความสะอาดเรียบรอยมากยิ่งข้ึน 
๕. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ี 
๖. ทุกภาคสวนรวมกันทําใหตําบลหนองแดงเปนเมืองสะอาด มีความปลอดภัยรมรื่น และนาอยู เขาสูสังคม     

ท่ีมีความสุขอยางยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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๑. ช่ือโครงการ : อบรมธรรมะเพ่ือพัฒนาจิตใจผูสูงวัยตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ปจจุบัน โลกไดเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรูมากข้ึน การสรางความรูแกผูสูงอายุ เพ่ือสนับสนุนกลุมสมาชิก
ผูสูงอายุ ใหสามารถดํารงชีวิตของผูสูงอายุอยางถูกตอง เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัย เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีขวัญและกําลังใจในการเรียนรูและสามารถเผยแพรความรูใหแกกลุมเด็กและเยาวชน 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูในท่ีตาง ๆ และมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาคุณภาพและสภาพจิตผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบล
หนองแดง เปนการสงเสริมนโยบายในการพัฒนาการของกลุมผูสูงอายุในพ้ืนท่ี 

คุณภาพชีวิตเปนเปาหมายหลักของสังคมคือประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีท้ังรางกายและจิตใจทุกเพศ ทุกวัย 
จากการศึกษาขอมูลพบวาประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนท้ังดานปริมาณและสัดสวนตอประชากร               จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน พัฒนาผูสูงอายุใหมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณคา 
สามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง เปนพลังในการพัฒนาสังคม ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีทุกฝายจะตองรวมมืออยางจริงจังและตอเนื่องในการเตรียมความพรอมใหผูสูงอายุทุกคนตลอดจน
บุคคลในครอบครวัและชุมชน  

 ผูสูงอายุถือวาเปนปูชนียบุคคลของสังคมท่ีมีคุณคายิ่งเนื่องจากผานประสบการณมามาก ไดเคยเปนกําลัง
สําคัญของสังคมมากอน  มีความรู  มีทักษะ อนุรักษ และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน วิถีชีวิตดั้งเดิมและไดทํา
คุณประโยชนแกสังคมมาแลวมากมาย จําเปนอยางยิ่งท่ีคนรุนหลังจะตองใหความสําคัญในการยกยองใหการดูแล    
ผูสูงอายุเหลานี้ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สุขภาพจิต สุขภาพกายเปนการเชิดชูเกียรติใหผูสูงอายุ สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมอยางมีความสุข  
๓. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหผูสูงอายุมีความรูความเขาใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
๒. เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับการพัฒนาดานสุขภาพรางกาย จิตใจ และสังคม 
๓. เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหผูสูงอายุมีทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง เพ่ือดํารงใน

สังคมอยางมีคุณคา 
๔. เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็นทัศนะตาง ๆ รวมกัน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 - กลุมผูสูงอายุ  ๖๐  ปข้ึนไป ในเขตตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

๑. จัดทําโครงการเสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับการสนับสนุนวิทยากร 

๓. ประชาสัมพันธการสมัครเขารับการอบรมตามโครงการฯ 
๔. เขารับการฝกอบรมตามสถานท่ีวันเวลาท่ีกําหนด 
๕. สรุปและประเมินผลการฝกอบรมกอนและหลังการดําเนินโครงการ (แบบสอบถาม) 
๖. รายงานผลการฝกอบรมตามโครงการ 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๕๗ ~ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑. ผูสูงอายุมีความรูความเขาใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ท้ังดาน

โภชนาการ การฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ 
๒. ผูสูงอายุไดรับการพัฒนาดานสุขภาพรางกาย จิตใจ และสังคม 
๓. สรางขวัญ และกําลังใจใหผูสูงอายุมีทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพใหแข็งแรง เพ่ือดํารงในสังคมอยาง      

มีคุณคา 
๔. ผูสูงอายุไดมีสวนรวมในกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็นทัศนะตาง ๆ รวมกัน 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๕๘ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการศีล ๕ 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

จากสถานการณบานเมืองในหวงเวลาท่ีผานมา ประเทศไทยประสบปญหามากมาย คณะสงฆมีดําริท่ีจะ
เสริมสรางความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ ใหเกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให
พุทธศาสนิกชนไดนอมนําหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน กับ คณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ท่ีไดใหแนวทางในการแกไขปญหาดวยการใหทุกภาคสวนในประเทศรวมมือกันในเรื่องการสรางความปรองดอง
สมานฉันทและทําใหประชาชนมีความรักความสามัคคีกันและมหาเถรสมาคมไดมีมติเห็นชอบโครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และขอใหทุกภาคสวนขับเคลื่อนโครงการฯ เพ่ือเสริมสราง
ความปรองดองสมานฉันท ความสามัคคีและเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิดความสัมพันธ
สามัคคีในหมูคณะ 

 ๒. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและกัน 

 ๓. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม 

 ๔. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม 

 ๕. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

 ๖. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 วัดในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

 ๑. ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 

 ๒. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ

 ๓. ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

 ๔. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ 

 ๕. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 

 ๖. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบฯ พรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 

 ๗. ดําเนินการตามโครงการ 

 ๘. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๕๙ ~ 

 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 

 ๒. ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม ๑๒ ประการ มีลกัษณะนสิัยอันพึงประสงค 
 ๓. ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนเอง 

 ๔. ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย 

 ๕. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 ๖. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
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~ ๖๐ ~ 

 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการรณรงคการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

วัฒนธรรมเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงคุณคาวิถีชีวิตท่ีชุมชนและทองถ่ินตาง ๆ ไดพัฒนาและสรางสรรคข้ึนเพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการดําเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบของวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกและกระตุนใหคนในชุมชนทองถ่ิน
เกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการฟนฟูเผยแพรและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน     และคุณคา
ความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ท้ังท่ีเปนวิถีชีวิต คานิยม และความเปนไทย ในปจจุบันวัฒนธรรม
ทองถ่ินถูกละเลยและมีการถายทอดไปสูคนรุนใหมนอย เชน การแตงกาย ภาษาพูด รวมท้ังประเพณีและ  วิถีชีวิตท่ีดี
งาม ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัฒน วัฒนธรรมไดมีการถายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยูตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีความแตกตางหลากหลายกันในพ้ืนท่ี ไมไดรับการสืบสานและอนุ
รักษฟนฟูรวมถึงการพัฒนาตอยอดใหเกิดคุณคาทางสังคมและจิตใจทําใหคุณคาทางมรดกวัฒนธรรมลดนอยไปจนแทบ
จะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตท่ีเกิดข้ึนจากการสั่งสมองคความรูในแตละทองถ่ินมีลักษณะโดดเดนท่ีแตกตางกันไปตาม
สภาพพ้ืนท่ี ในแตละพ้ืนท่ีมีภูมิปญญาหลากหลาย ควรท่ีจะไดรับการถายทอดเยาวชนรุนหลังสืบไป การอนุรักษเปน
หนทางหนึ่งท่ียั่งยืน ในการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินของชุมชนใหดํารงอยูในทองถ่ิน 

การเรียนรูภูมิปญญา ใหเด็กและเยาวชนเปนผูสืบทอด ภูมิปญญาจากผูรูในชุมชน เพ่ือใหเยาวชนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู ถายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนใหเยาวชน และชุมชนโดยตระหนักถึงความสําคัญของ
ชุมชน มีความเขาใจรากเหงา ความเปนวัฒนธรรม แบงปน เก้ือกูลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการศึกษาเรียนรูวิถีการ
ดํารงชีวิต ชุมชนภูมิปญญาพ้ืนบาน ท่ีมีมาชานาน บนพ้ืนฐานของธรรมชาติท่ีเก่ียวพันสอดคลองกันกับวิถีชีวิตชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เล็งเห็นคุณคาทางวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีกําลังจะสูญหาย จึงจัดโครงการ
อนุรักษ ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินข้ึนเพ่ือเปนการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงอยู   
รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาอันเปนอัตลักษณเฉพาะตัว เพ่ือใหชุมชนแข็งแรงมีรากแกว ไมถูกกลืนไปกับกระแส
โลกาภิวัฒนโดยปราศจากดุลยภาพทางปญญาและความรูท่ีจะอนุรักษสิ่งท่ีบรรพบุรุษไดสรางไว องคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง จึงจัดโครงการอนุรกัษ ฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินข้ึนใหเด็กเยาวชนรุนลูกหลานโดยการสืบทอด
ประเพณีในตําบลตําหนองแดงสืบทอดกันตอ ๆ มา 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

     ๒. เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเด็กเยาวชนในทองถ่ินเกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูและสืบ
สานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ีดีงาม และความเปนไทย 

๓. เพ่ือใหเด็กเยาวชนในทองถ่ินไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน     
ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถ่ินสืบไป 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เด็กเยาวชน, ผูสังเกตการณ, วิทยากร รวมกันฟนฟู อนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูสืบตอไป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๖๑ ~ 

 

 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

๑. ประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงานโครงการฯ 
๒. เขียนโครงการฯเพ่ือขออนุมัติจัดทําโครงการฯ เสนอผูบริหาร 
๓. ประสานผูสืบทอดประเพณีทองถ่ิน ในตําบลหนองแดงเพ่ือเปนวิทยากรถายทอดความรูใหแกเด็กเยาวชน 
๔. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับโครงการฯ 
๕. ประสานกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง ขอนักเรียนท่ีมีความสนใจเขารวมโครงการฯ 
๖. ประชาสัมพันธโครงการฯใหผูสนใจเขารวมโครงการฯ 
๗. จัดตารางเวลาทํากิจกรรมใหแกผูเขารวมโครงการฯ 
๘. ดําเนินการตามกําหนดการโครงการฯ                                                                                        

๙. สรปุและประเมินผล 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑. ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป 
๒. เด็กเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบ

สานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ีดีงาม และความเปนไทย 
๓. เด็กเยาวชนในทองถ่ินไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน       ความ

เปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ินสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
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~ ๖๒ ~ 

 

 
๑.๓ การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและ
จัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ซ่ึงเด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญควรไดรับการพัฒนา
เพ่ิมพูนความรูอยูเสมอ สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยตระหนักในคุณคาของ
ความเปนไทย ท้ังนี้การจัดกิจกรรมเพ่ือชวยลดชองโหวในการเกิดปญหาสังคม โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดมีสวนรวมอยางตอเนื่องโดยยึดหลักการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาเด็ก
เยาวชนแหงชาต ิ  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดทําโครงการอบรมสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน-
ตําบลหนองแดงข้ึน เพ่ือเปนองคกรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทําหนาท่ีเปนตัวแทนของเยาวชนในชุมชน
ประสานกลุมตาง ๆ ภายในชุมชนรวมสังเคราะหปญหาความตองการในการพัฒนาและขอเสนอในการรวมกลุมกันทํา
กิจกรรมท่ีเปนประโยชนกันอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดระบบการดําเนินงานอยางเปนระบบในรูปแบบของสภาเด็กและ
เยาวชนเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม และชวยสรางความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชน ในตําบล
หนองแดง รวมถึงทักษะการเปนผูนํา การบริหารจัดการองคกร การสรางเครือขายความเขมแข็งใหกับองคกรเด็กและ
เยาวชนตําบลหนองแดง จะไดเปนฐานใหกับครอบครัวใหมีความสุขตอไป 

๓. วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดทราบถึงสิทธิบทบาทหนาท่ีของตน 
๒. เพ่ือพัฒนาทักษะดานผูนําเด็กและเยาวชน 
๓. เพ่ือสรางเครือขายการทํางานขององคกรเด็กและเยาวชนตําบลหนองแดง 
๔. เพ่ือสรางความสมัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชนตําบลหนองแดง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองแดง , คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

๑. จัดประชุมคณะทํางาน 
๒. จัดทําโครงการเสนอผูบริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
๓. จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทและเนื้อหา/ ประสานงานกับวิทยากร และสถานท่ีฝกอบรม 
๔. ฝกอบรมตามหลักสูตร 
๕. ประเมินผลการอบรม โดยประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 
๖. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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~ ๖๓ ~ 

 

 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม และกองการศึกษา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล-หนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑. เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
๒. ไดรับรูถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองในสังคม 
๓. เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทักษะดานผูนํา 
๔. องคกรเด็กและเยาวชนตําบลหนองแดงสรางเครือขายการทํางานของตนเองได  
๕. เด็กและเยาวชนตําบลหนองแดงมีความรูรักสามัคคีตอกัน 
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~ ๖๔ ~ 

 

 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการสนับสนุนกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึดติด
อยูกับความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน ความ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ทําใหปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหนึ่งเปนปญหา     
ท่ีตองแกไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญู เริ่มจากสังคมเล็ก ๆ กอนคือสถาบันครอบครัว หากไดรับ
การเรียนรู อบรม ปลูกจิตสํานึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแลวเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ เกง ดี             มี
ประโยชน เม่ือเปนเชนนี้แลวปญหาตาง ๆ เชน ยาเสพติด รักกอนวัยอันควร ปญหาตาง ๆ ก็จะลดลง 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใย
ครอบครัว รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน       
ใหเปนสถาบันครอบครัวท่ีเขมแข็ง ใหสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจน
สํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด             และ
เสริมสรางความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิดความสัมพันธ
สามัคคีในหมูคณะ 

 ๒. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและกัน 

 ๓. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม 

 ๔. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม 

 ๕. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

 ๖. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูปกครอง นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง โรงเรียนในเขตตําบล-
หนองแดง  ครู อาจารย คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 เขตพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 

 ๒. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ

 ๓. ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

 ๔. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ 

 ๕. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 

 ๖. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ พรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 

 ๗. ดําเนินการตามโครงการ 

 ๘. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๖๕ ~ 

 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 

 ๒. ผูเขารวมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยม ๑๒ ประการ มีลกัษณะนสิัยอันพึงประสงค 
 ๓. ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนเอง 

 ๔. ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย 

 ๕. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 ๖. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๖๖ ~ 

 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมเด็กและเยาวชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลงเพลิดเพลินใน
กระแสคานิยมโลกตะวันตก ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งท่ีงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิต
โดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมี
แนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ีผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึง
ยาเสพติด 

 เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติเปนกลุมคนท่ีมีพลัง
อันสําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชน
เปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชนกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก
ในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค สรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน 
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปน
ทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือความเจริญกาวหนาและม่ันคงของชาติ เยาวชน
จึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตท่ี
เหมาะสม 

 โครงการอบรม “คุณธรรมเด็กและเยาวชน” เปนโครงการท่ีชวยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดี ใหมีทักษะใน
การดําเนินชีวิต “เกง ดี และมีความสุข” เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลักคําสอนท่ีรับไปประยุกตใช
ชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมท่ีดีงามเหมาะสม การ
พัฒนาศีล โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ดวยความเก้ือกูลและประกอบอาชีพท่ีสุจริต การพัฒนาจิต 
ใหเปนจิตท่ีสมบูรณท้ังคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดทายการพัฒนาปญญา ใหเกิดปญญาในการรูจริง 
รูเทาทันทางเจริญทางเสื่อมปจจัยท่ีเก่ียวของ รูวิธีการปองกัน รูวิธีแกไขปญหา สรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวย
คุณธรรม ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก นําพาชีวิตสูความสําเร็จเพ่ือเก้ือกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิดความสัมพันธ
สามัคคีในหมูคณะ 

 ๒. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและกัน 

 ๓. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม 

 ๔. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม 

 ๕. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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~ ๖๗ ~ 

 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 

 ๒. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ

 ๓. ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

 ๔. ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตาง ๆ เขารวมโครงการ 

 ๕. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 

 ๖. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 

 ๗. ดําเนินการตามโครงการ 

 ๘. ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๓๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 

 ๒. ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

 ๓. ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย 

 ๔. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๖๘ ~ 

 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการคายอาสานักจิตสาธารณะเยาวชนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลกตะวันตก  
ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นวาเปนสิ่งงมงาย ไรสาระ ลาสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยว
จิตใจ ท่ีจะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ี
ผิด กอใหเกิดความเครียดจนอาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและ
เยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เปนอนาคตของชาติ เปนกลุมคนท่ีมีพลังอันสําคัญท่ี
สามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมี
ความคิดสรางสรรค มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุนใหเด็กและเยาวชน กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดี
พัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค และสงเสริมใหเปนคนท่ีมีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต มีสติปญญา        
มีความอดทน รอบคอบในการดําเนินชีวิต จะชวยสรางใหพวกเขาตระหนักถึงคุณคาของตนเองพรอมมีภูมิคุมกัน รูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลง ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม แตกลับจะเปนผูพรอมท่ีจะพัฒนาตนเอง              ให
เปนทรัพยากรอันทรงคุณคา เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญกาวหนาและม่ันคงของชาติ 
เยาวชนจึงตองมีความรูและศีลธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีคานิยมในการดําเนินชีวิต
ท่ีเหมะสม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหาร-
สวนตําบล (๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตน        
ตามมาตรา ๑๖ ขอ ๑๑ การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 

 ๒. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญา      
เปนแบบอยางท่ีดีในสังคม 

 ๓. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม 

 ๔. เพ่ือปลูกฝงคานิยมและพัฒนาจิตสํานึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ      ตอ
ตนเองและสังคม และประเทศชาติบานเมือง 

๔. เปาหมาย 

 ผูปกครอง นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง โรงเรียนในเขตตําบล-
หนองแดง  ครู อาจารย คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 

๕. สถานท่ีดําเนินการ 

 ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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๘. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ประชุมปรึกษาหารือ/กําหนดแนวทางในการดําเนินการ 

 ๒. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ๓. ประชาสัมพันธโครงการใหกับหมูบาน ในเขตพ้ืนท่ีไดรับทราบ 

 ๔. ดําเนินการจัดกิจกรรม 

 ๕. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในปตอไป 

๙. งบประมาณ 

 งบประมาณปละ  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. นักเรียนเขาใจหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิตและนําหลักธรรมไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน 

 ๒. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเปนผูมีศีล สมาธิ ปญญาเปนแบบอยางท่ีดี     
ในสังคม 

 ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนาใหอยูรวมกันอยางสงบสุขและเหมาะสม 

 ๔. ปลูกฝงคานิยม มีจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริตมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว    
และสังคม 
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๑. ช่ือโครงการ : โครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 ตําบลหนองแดงเปนตําบลท่ีมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประชากรหลากหลาย 
ประเพณีของชาวตําบลหนองแดงมีความหลากหลายและมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีประเพณีสวนใหญจะเกิด
จากความเชื่อคานิยมและสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ินและอิทธิพลของ
ศาสนาท่ีมีตอคนในทองถ่ินประเพณีตาง ๆ ถูกจัดข้ึนเพ่ือใหเกิดขวัญกําลังใจในการประกอบอาชีพและเพ่ือถายทอด
แนวความคิดคานิยม การท่ีจะใหภูมิปญญาทองถ่ินคงอยูคูทองถ่ินตอไปนั้น จําเปนท่ีจะตองสงเสริมและสนับสนุนให
เด็กและเยาวชน ประชาชนเปนผูสืบทอด ภูมิปญญาจากผูรูในชุมชน เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู ถายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนใหเยาวชน และเชื่อมโยงเครือขายในการพัฒนาชุมชน 
และสังคมอยางตอเนื่อง ตลอดจนเปนการตอสูกับกระแสของการรุกของวัฒนธรรมยุคใหมโดยตระหนักถึงความสําคัญ
ของชุมชน มีความเขาใจรากเหงา ความเปนวัฒนธรรม แบงปน เก้ือกูลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการศึกษาเรียนรูวิถี
การดํารงชีวิต ชุมชนภูมิปญญาพ้ืนบาน ท่ีมีมาชานาน บนพ้ืนฐานของธรรมชาติท่ีเก่ียวพันสอดคลองกันกับวิถีชีวิต
ชุมชน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดทําโครงการอนุรักษศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ินตําบลหนองแดง   
เพ่ือสนับสนุน สงเสริมและอนุรักษ ศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ินข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชน อนุรักษ ศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๒. เพ่ือเปนการนําเอาศิลปะและภูมิปญญาท่ีมาตั้งแตเดิมมาบอกเลาคนรุนหลัง 
๓. เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ประชาชนไดเรียนรูความสําคัญรูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน 

ความเปนมาศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ินสืบไป 

๔. เพ่ืออนุรักษไวซ่ึงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา อันดีท่ีบรรพบุรุษของเราไดสั่งสมไว 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ณ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

๑. ประชุมผูเก่ียวของทุกฝาย วางแผนการจัดงาน 
       ๒. ประสานงานกับผูนําชุมชน  หนวยงาน  สวนราชการและปราชญ  ดานตางๆดังนี้ 
     -  ภูมิปญญาดานความเชื่อและศาสนา 
     -  ภูมิปญญาเก่ียวกับประเพณีและพิธีกรรม 
      -  ภูมิปญญาเก่ียวกับการละเลนพ้ืนบาน 
     -  ภูมิปญญาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 
     -  ภูมิปญญาเก่ียวกับเพลงพ้ืนบาน 
      -  ภูมิปญญาเก่ียวกับสมุนไพรและตํารายาพ้ืนบาน 

  -  ภูมิปญญาเก่ียวกับการประดิษฐ 
      -  ภูมิปญญาเก่ียวกับการจักสาน 

-  ภูมิปญญาเก่ียวกับอาหารและผักพ้ืนบาน 
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๓. ดําเนินการตามโครงการ 
-  อบรมใหความรูเก่ียวกับศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน 
-  แบงกลุมเรียนรูศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ินตามความสนใจของแตละดาน 
-  นําเสนอภูมิปญญาแตละดานโดยปราชญชาวบานรวมกับผูเขารวมโครงการ 

                     -  ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพร/ประชาสัมพันธ/สงเสริมสนับสนุนศิลปะ          
และภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ืออนุรักษใหศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ินคงอยูสืบไปประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน
ใหผูบริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน ไดรับความรูเก่ียวกับศิลปะ และภูมิปญญาทองถ่ิน รูจักวิถีชีวิตและมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน  
 ๒. เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการนําเอาศิลปะและภูมิปญญาท่ีมาตั้งแตเดิมมาประยุกตใช                  ใน
ชีวิตประจําวัน 
 ๓. เด็ก เยาวชน ประชาชนไดเรียนรูความสําคัญรูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน      ความ
เปนมาศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณี      ของ
ทองถ่ินสืบไป 
 ๔. ทองถ่ินสามารถอนุรักษไวซ่ึงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา อันดีท่ีบรรพบุรุษ ดํารงไวสืบไป 
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มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
 ๒.๑ แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ 
ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่มจากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น 
การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ี
เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 
๖ ยุทธศาสตร ดังนี ้
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง        
ในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองให
ความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน      
ในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวน
รวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปน        
ตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืน
ใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวน-
ทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต              ของ
คนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก 
และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูก
ครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจ      
ใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ีคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ      
ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๗๓ ~ 

 

 
 ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวน-
ทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเอง
ตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป  
 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย       
การจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ๑. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ  

 ๒. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ ครั้ง 
 ๓. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒. ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 

 ๓. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๔. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๕. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๖. ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๗. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 ๘. รายงานผลการดําเนินงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผลผลิต 

  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ  

  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย ๑ ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๔ ป จํานวน ๑ ฉบับ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
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~ ๗๔ ~ 

 

 
 ๒. ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต    
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๗๕ ~ 

 

๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 ๒.๒.๑ สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุ
แตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พนักงานสวนตําบล พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอ
องคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิด
ประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึง
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการ
ในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานได ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือ
นําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 

 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตอง
กอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของ
รัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม 

 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๒. เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 ๓. เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

 ๔. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง         
ใหมีประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน ๑ มาตรการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

 ๒. นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

 ๓. ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
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~ ๗๖ ~ 

 

 

 ๔. ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๕. สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผลผลิต 

  - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ มาตรการ 

  - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

 ๒. ผลลัพธ 
  - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลไมนอยกวา 
๙๐ % 

  - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่ํากวาระดับ ๓ 

  - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต     
ของเจาหนาท่ีได 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๗๗ ~ 

 

 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล          และ
หัวหนาสวนราชการ  

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหาร
สวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ        
ในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหาร-
ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และ
อนุมัติ เก่ียวกับราชการ มาตรา ๖๐ กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการ  ใหแกรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ท่ีไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหาร-สวนตําบลได กําหนดใหปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการ-บริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการ-บริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย 
และอํานาจหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกองคการ-บริหารสวนตําบล มอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดมหาสารคาม 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ  
ของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ             
การมอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน  

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

 ๒. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

 ๓. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
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~ ๗๘ ~ 

 

 

 ๔. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา-
สวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหาร-
สวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวน-
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล     
และปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 
 ๒. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ            และ
ถือปฏิบัต ิ

 ๓. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 ๔. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผลผลิต 

  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ 

 ๒. ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการซ่ึงใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน         
ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่องลําดับตน ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจ          
ของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ- บริหาร
สวนตําบลหนองแดง โดยแตงต้ังปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวน
ราชการเปนกรรมการ และพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี   
เปนเลขานุการ 

 ๒. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
โดยประกอบดวย ประธานกรรมการ หัวหนาสวนงานและพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง       
ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 

 ๓. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ- 
บริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดย
เจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการ-
บริหารสวนตําบลหนองแดง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแก
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 ๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไว        
ในประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 งานทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
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~ ๘๑ ~ 

 

๒.๒.๒ สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรู
ความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอ
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ท่ีเก่ียวของ 

 ๓.๒ เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย       
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ระหวาง วันท่ี ๑ ตุลาคม  ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน  

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ    
ท่ีเก่ียวของ 

 ๒. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 ๓. เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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~ ๘๒ ~ 

 

 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงกําหนดใหมีการบริหาร
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป ๒๕๓๕ และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืน ๆ        
ท่ีเก่ียวของ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง 
 ๒. เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 

 ๓. เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 

 ๔. เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๕. เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสด ุ

 ๖. เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ๑. หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 

 ๒. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสด ุ

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 

 ๒. จําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ 

 ๓. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 ๔. สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๕. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 ๖. รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 ๗. เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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~ ๘๓ ~ 

 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
เปนประโยชนกับประชาชน 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 ๒. เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๓. เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสด ุ

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน          
ในการจัดหาพัสด ุ

 ๒. ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของ
กับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๒. มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 ๓. มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ
สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตาง ๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดซ้ือ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ท่ีกําหนดใหองคการ-
บริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังนี้                      
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ท่ีกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและ
เท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา 
และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได        
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซ้ือ - จัดจาง เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ - จัดจางขององคการ-
บริหารสวนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 ๒. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

 ๓. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ - จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีดําเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๔ ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีตําบลหนองแดง และชุมชนตาง ๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี ้
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 

  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 

  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
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  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 

  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

 ๒. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล 
ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผลผลิต 

  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา ๓ ชองทาง 

 ๒. ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของโครงการท่ี
จัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 

  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
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๒.๒.๓ สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัต ิ

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดย
ดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานองคการ-
บริหารสวนตําบลหนองแดง เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอ สอบถามขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ี
เปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการให
ประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเชื่อมตอระหวาง
ศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลา
ดําเนินการของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน           
เพ่ือใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทาง
เทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ําเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการ
สงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการ
พัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดาน
ศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การ
กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ 
คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึง
พอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน    

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ 
 ๒. เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกกอง/ฝาย ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน      
และไมเลือกปฏิบัติ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติใหไดมาตรฐานท้ัง ๑๗ ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายน้ํา, ดานน้ํา
เพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริม
ผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกัน        
และบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว,   
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวน
ของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี) 
 ๒. ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ 
 ๒. ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
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๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตาม
อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลและในการปฏิบัติหนาท่ี
นั้นตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน    
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาร
ธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไป
นั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด 
ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล      
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา    
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีนั้น จะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ     
เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ     
เพ่ือประโยชนในทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจาง อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ
ประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา  

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 
 ๒. เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ โดยยึด
ประโยชนสุขของประชาชน 

 ๓. เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 ๔. เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน ๑ ครั้ง ตอป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ  
 ๒. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามรูปแบบท่ีกําหนด 

 ๓. สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจ 

๔. ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 

 ๕. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน 
  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๙๐ ~ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผลผลิต 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล           จํานวน 
๑ ฉบับ 
 ๒. ผลผลิต 
  - ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
  - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๙๑ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล   
ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย              ใน
การใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล    นั้น
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรม  อันเนื่องมาจากภารกิจ และผูมาขอรับ
บริการเปนจํานวนมากซ่ึงเจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชา
ไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี
ถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี               ไดแก 
การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน
เชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับ
การตอบสนองความตองการ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต    ของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการใหบริการ
ประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับ
บริการ 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

 ๓. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 

 ๔. เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทําการ
ประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการใหบริการ 

 ๒. ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๙๒ ~ 

 

 ๓. จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตาง ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 

 ๔. ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการตามลําดับ
คิว 

 ๕. จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 

 ๖. สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามาปรับปรุง แกไข
การใหบริการอยางมีคุณภาพ  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ  
 ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผลผลิต 

  มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สําหรับหนวยงานท่ีใหบริการ 
 ๒. ผลผลิต 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยวารอยละ ๗๐ ของผูมาขอรับบริการ 
  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๙๓ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบรกิารประชาชน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลาวไดวา
เปนสังคมพหุวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือก
ปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะ
หลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืน ๆ สอดคลองกับมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปน
ศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตย สุจริต 
สามารถตรวจสอบได 
 ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงมีการนํา
เทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแก
ประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ 
รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยใหการบริการของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปน
ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ ๘๐ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 
โปรงใสและมีประสทิธภิาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบรกิารออนไลน เปนตน 

 ๒. จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการให
ผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 

 ๓. จัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมีกลอง
วงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ 

 ๔. จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติ ไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผูพิการ 

 ๕. จัดใหมีปายสองภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
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~ ๙๔ ~ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
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๒.๓ มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
๒.๓.๑ มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดใหองคกร-
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟง
และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 
และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 

 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน    เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา องคการบริหารสวน-ตําบล
หนองแดง จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ           เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครอง-สวน
ทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเปนสําคัญ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

 ๒. เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

 ๓. เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 

 ๔. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ๑. เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงใหสั้นลง 

 ๒. ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง 

 ๓. ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 

 ๔. พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๕. ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใด ๆ 
ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 ๒. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบ-
อํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 
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~ ๙๖ ~ 

 

 

 ๓. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ีนายก
องคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลให
ประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

 ๔. มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการ 

 ๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ผูบริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง ในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาท่ี 

 ๒. การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 ๓. การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

 ๔. ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
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๑. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเปนกฎหมาย
ท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไป
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ัง
ทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับบริการแลว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึงและแกไขปญหาตาง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

 ๒. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 ๓. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 

 ๔. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบล-
หนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

 ๒. จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 ๓. จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดย
ท่ัวกัน 

 ๔. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

  ๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
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~ ๙๘ ~ 

 

 

  ๔.๒ ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

  ๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ 

  ๔.๔ จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 

  ๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตาง ๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 

  ๔.๖ จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชนท้ัง
เวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

  ๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

 ๕. มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

 ๖. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการจัดทํา
โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

 ๒. สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 ๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ 

 ๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงาน
ได 
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๒.๓.๒ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตาง ๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพ่ือ
เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

 ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา
ในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

๔. เปาหมาย 

 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง หรือหัวหนาสวนราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง หรือหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

 ๒. ดําเนินการออกคําสั่งฯ 

 ๓. สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล-   
หนองแดง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรับมอบหมายทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สวนราชการทุกสวน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย    
ความสะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติ ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลาย
ประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว         
การท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติ 
มิชอบในข้ันตอนตาง ๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบลจึงได
กําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล    
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหาร-
สวนตําบล 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตาง ๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

 ๒. เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน ๕ เรื่อง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณา 

 ๒. ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ ๘๐ ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
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๑. ช่ือโครงการ : มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหาร- 
สวนตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ท้ังการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอนอาคาร ตอเติมดัดแปลง
อาคาร เปนตน ซ่ึงลวนแตเก่ียวของกับสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของประชาชน การท่ีจะใชอํานาจอยูกับนายกองคการ-
บริหารสวนตําบลก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางท่ีทําใหเกิดการทุจริตข้ึนมา
ได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจ เจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนไป
อยางรอบคอบ 

 ๒. เพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาท่ี 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหกับรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลในการใชอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองคการบริหารสวนตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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๑. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหาร-สวน
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล-
หนองแดง ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมี
หนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ            
ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ท่ีกําหนดใหการบริหาร
ราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา ท่ีกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ 
เก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และลูกจาง 
นายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล       ท่ี
ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลได 
 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ            การ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน 

 ๒. เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 

 ๓. เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

 ๔. เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในตําแหนงหนาท่ีราชการ 

๔. เปาหมาย 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนา-
สวนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองนายกองคการบริหาร-
สวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวน-
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~ ๑๐๔ ~ 

 

ตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 

 ๒. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัต ิ

 ๓. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 ๔. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 

  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา ๔ ฉบับ 

 ๑๐.๒ ผลลัพธ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับด ี

  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
๒.๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากในวันท่ี ๘ มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึง
ความเปนมาแหงการตอสู เพื ่อใหไดซึ ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั ้งขึ ้นเพื ่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ เนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ซ่ึงเปนวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจเพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานใหวันท่ี ๑ เดือนสิงหาคมเปน วันสตรีไทย ของทุกป   
เพ่ือใหผูใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็ง
ใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแลว 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติ
บัตรสตรีดีเดนใหกับสตรีท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. เปนผูมีความขยันหม่ันเพียร ซ่ือสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
          ๒. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป 
          ๓. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนท่ียอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ 

 ๒. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏิบัติตนท่ีเปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจในการ
บําเพ็ญตนท่ีเปนประโยชนตอสังคมสืบไป 

๔. เปาหมาย 

 มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีไดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหเปน
สตรีดีเดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
 ๒. แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ทราบท่ัว
กัน เพ่ือใหแตละหมูบานดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายัง
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 ๓. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจากแตละ
หมูบานภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

 ๔. คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหาร
ทราบและเห็นชอบ 

 ๕. ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน ๑ 
ครั้ง/ป โดยเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเปนประธานในพิธ ี

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๐๖ ~ 

 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 ๑๐.๑ ผลผลิต 

 - สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไมนอยกวา  
รอยละ ๘๐ 

 ๑๐.๒ ผลลัพธ 
 - สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับด ี                                                                     
 - มีสตรีท่ีเปนบุคคลตนแบบท่ีดี ปรากฏตอสังคมสืบไป 
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~ ๑๐๗ ~ 

 

 
๑. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการ
มีคุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาคสวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืน ๆ 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลังองคการบริหารสวนตําบลหนอง
แดง จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชู เผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี
เพ่ือสงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลานั้นใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปน
แบบอยาง เพ่ือปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดีอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐาน
อันสําคัญในการพัฒนาสังคม สูความอยูเย็นเปนสุข 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จรยิธรรม 

 ๒. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

 ๓. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔. เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปน         
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีด ี

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจักษผานทางสื่อชองทางตาง ๆ ไดแก วารสารองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เว็บไซตองคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง สื่อสังคม (Social Media) เปนตน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
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~ ๑๐๘ ~ 

 

 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการบริหารงานขององคการ-
บริหารสวนตําบลหนองแดง มุงสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาได
ตรงกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด 

 เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนท่ีมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนในแตละชุมชนตางอุทิศเวลา แรงกาย 
แรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมไดรับคาตอบแทน ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกัน    การ
ทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยก-ยอง
เชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะ
ของทองถ่ิน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน    
ท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง  

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการ
ชุมชนมาดวยดี จนครบวาระการดํารงตําแหนง  
 ๒. เพ่ือยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคมใหมีขวัญและ
กําลังใจ 

๔. เปาหมาย 

 มอบประกาศเกียรติคุณใหแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระการ
ดํารงตําแหนง  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 หองประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง  
 ๒. จัดทําประกาศเกียรติคุณ 

 ๓. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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~ ๑๐๙ ~ 

 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ ์
 ๑. ผลผลิต 

 - คณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีจนครบวาระ ๔ ป ไดรับการยกยองเชิดชู-
เกียรติ ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ 

 ๒. ผลลัพธ 
 - คณะกรรมการชุมชนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี                                                            
 - มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบท่ีดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน 
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~ ๑๑๐ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวม
ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและ
องคกรท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน ต้ังใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน 
และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

 สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผูท่ีไดรับ
การคัดเลือกระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุ
ในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ ใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืน   
ในชุมชน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 
 ๒. เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณชนตอไป 

 ๓. เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน 

๔. เปาหมาย 

 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองแดง 

๕. สถานท่ีดําเนินการ 

 หองประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

 ๒. ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน  
ผูมีจิตสาธารณะ 

 ๓. จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตาง ๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี ้
  - ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน) 
  - ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
  - ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
 ๔. ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

 ๕. สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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~ ๑๑๑ ~ 

 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน 
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๒.๔.๓ ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัย
ธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย 
ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจาก
ภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทํา
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีก
แนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็ก ๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัย
จากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญสามารถใช
บริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 

 ตั้งแตป ๒๕๕๘ ไดเกิดภาวะฝนท้ิงชวงและปริมาณน้ําฝนท่ีมีนอยกวาปกติ จึงเกิดภาวะภัยแลง ทําใหเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีชลประทานสวนใหญไมสามารถทํานาปรังได แตยังมีเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีอยูใกลกับคลองสงน้ํา ประมาณ      
๕๐๐ ไร เกษตรกรเหลานี้จะอาศัยน้ําจากชลประทานในชวงแรกของการปลอยน้ําจนถึงชวงเก็บเก่ียว เกษตรกรได
รับทราบถึงสถานการณภัยแลงดี และไดดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลไดมีการลดพ้ืนท่ีการทํานาปรังลงอยาง
มาก โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดสงเสริมการใหความรูและการสนับสนุนปจจัยการผลิต ซ่ึงมีเกษตรกร
สมัครใจเขารวมโครงการฯ โดยพืชท่ีใชน้ํานอยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกขาวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถ่ัว พืชสวนครัว 
สับปะรด ฯลฯ ซ่ึงการท่ีเกษตรกรในพ้ืนท่ีหันมาปลูกพืชใชน้ํานอยแทนการปลูกขาวนาปรังนั้น จะเห็นไดวาใชน้ํานอย
กวาการปลูกขาว  
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาํตําบลหนองแดง คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรน้ํา
และตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะ
เกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุน
และสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับ
ผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน        ผู
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร       
ประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร 
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~ ๑๑๓ ~ 

 

 

๔. สถานท่ีดําเนินการ 

 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง นายประดิษฐ  ซาดี  เกษตรกรดีเดน หมูท่ี ๕ ตําบลหนองแดง 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลหนองแดง 

 ๒. ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓. มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔. ประชาสัมพันธศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองแดง 

 ๕. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
 

๙. ตัวช้ีวัด 

 ๑. ตัวชี้วัดท่ี ๑ ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนอง
พระราชดําริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. ตัวชี้วัดท่ี ๒ ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ี
สนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ จํานวน ๑๐๐ คน 

๑๐. ผลลัพธ 
 ๑. เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง นายประดิษฐ  ซาดี เกษตรกร
ดีเดน หมูท่ี ๕ ตําบลหนองแดง และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

 ๒. ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง นายประดิษฐ  ซาดี เกษตรกรดีเดน หมูท่ี ๕ ตําบลหนองแดง ดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม 
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๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒.๕.๑ ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
  

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตาง ๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปน
สิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวน
รวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม       
แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีข้ึน      
เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานใหสูงข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี

 ๒. เพ่ือใหทุกสวนราชการนําไปยึดถือและปฏิบัติ 
 ๓. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

 ๒. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 

 ๓. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัต ิ

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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~ ๑๑๕ ~ 

 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติวาการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปน   
ลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังมาตรา ๔๕ กําหนดให
สวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ         
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงกับปลัดองคการ-
บริหารสวนตําบลหนองแดง และหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป        
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง เปนไปอยาง     
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

 ๒. เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ๓. เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
 ๔. เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยาง
ชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตาม
ระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับ       
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานได
รวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี ้

๑) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
๒) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
๓) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
๔) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๕) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
๖) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๑. ชี้แจงสํานัก/กองตาง ๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 
 ๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตาง ๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง         
การปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด      
เปนตน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผูจัดเก็บ
ขอมูล เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 ๓. รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
ตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 ๔. วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
 ๕. ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว 

๖. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก ๔ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับด ี ๓ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช ๒ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง ๑ 
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๒.๕.๒ มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เนื่องจากเห็นความสําคัญของ
การตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) 
แลว องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบ
ภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวน
ราชการ 
 การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ได
มอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอ
ทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลวแต 
สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จ
สิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการและ
ดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด     
เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

 นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ือความโปรงใส 
และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ ๑๐ ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ๒. เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสํานัก/กอง จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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~ ๑๑๙ ~ 

 

๖. วิธีดําเนินการ 

 - ทุกสํานัก/กอง/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 - ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบ   
การทุจริต 

 ๒. องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
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~ ๑๒๐ ~ 

 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทได
ใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกร-
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว
ในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงในแงของการทุจริต    
จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมือง-
ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตาง ๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ังสํานักงาน-
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)      
เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน    
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครอง-
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร-
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA 

จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๒๑ ~ 

 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
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~ ๑๒๒ ~ 

 

 

๒.๕.๓ ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน
กลาวหาบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

 ๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํารองเรียน
ผานชองทางตาง ๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 

 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงข้ึน เพ่ือดําเนินการ
มาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทาง
เดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตาง ๆ  
 ๒. เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

 ๒. จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๓. จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใส
และเปนธรรม 

 ๔. เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล-  
หนองแดงใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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~ ๑๒๓ ~ 

 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร- 
สวนตําบลหนองแดง ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง โดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
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๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาล
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดทํามาตรการการดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
วาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ
รองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทํา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๒. เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส 
เปนธรรม 

๔. เปาหมาย 

 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 ๒. แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิ
ชอบ 

 ๓. กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง
ทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความม่ันใจแกผูใหขอมูล 
ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 

 ๔. แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน  
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~ ๑๒๕ ~ 

 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 

 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
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มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 ๓.๑ จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 
 ๓.๑.๑ จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 
  

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการของหนวยงาน
ของรัฐ โดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณให
ประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงได
ใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง โดยมีงานศูนยบริการขอมูล
ฝายประชาสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะได
สามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับ
ความเปนจริง ในการรกัษาประโยชนของตนตอไป 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
 ๒. เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล-
หนองแดง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน ๑ แหง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 

 ๒. มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 

 ๓. มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน        
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ      
กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตาม
รายการท่ีกําหนด 

 ๔. มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๕. มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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~ ๑๒๗ ~ 

 

 

 ๖. มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

 ๗. มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ป ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท, ป ๒๕๖๒ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท, ป ๒๕๖๓ 
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท, ป ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงบัญญัติไววาภายใต
บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส 
การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง วาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและ    
การรับรองสําเนาขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงข้ึน 

 ๒. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 ๓. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี ้
  ๓.๑ ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

  ๓.๒ ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
  ๓.๓ ขอมูลขาวสารอ่ืน 

  ๓.๔ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

๔. เปาหมาย 

 ๑. จัดเตรียมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน ๑ แหง 

 ๒. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน ๑ ชุด 

 ๓. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูล
ขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๔. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน ๑ ฉบับ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีการดําเนินงานโครงการ 

 ๑. จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

 ๒. เม่ืออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 

 ๓. จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

 ๔. จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหาร
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

 ๕. จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

 ๖. จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

๗. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

 เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๒๙ ~ 

 

 

๘. งบประมาณ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ณ สํานักงานองคการ-
บริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๒. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 

 ๓. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๓๐ ~ 

 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

๒. หลักการและเหตุผล 

 คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหาร
จัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ีจําเปนตองมีใน  
ทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรู
หรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบ-
ประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ   
เปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน 

 การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจาก
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง 

 ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงไดจัด
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและ
ตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส 
และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการ-
บริหารสวนตําบลกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการทํางาน
และมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูเขารวมอบรม   จํานวน  ๙๐  คน 

 (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน ๑๐ คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน ๘๐ คน) 
 ผลการเรียนรูเฉลี่ย  รอยละ  ๘๐ 

 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ  ๘๐ 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ข้ันตอนท่ี ๑ สํารวจความตองการอบรม 

 ข้ันตอนท่ี ๒ ออกแบบหลักสูตร 

 ข้ันตอนท่ี ๓ ดําเนินกิจกรรม 

 ข้ันตอนท่ี ๔ วัดผลความรู 
 ข้ันตอนท่ี ๕ ติดตามและประเมินผล 
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~ ๑๓๑ ~ 

 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ  

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนผูเขารวมอบรม 

 รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 

 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๓๒ ~ 

 

 

๓.๑.๒ มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน     
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับ ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
  

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจ
หลักขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
 ๒. เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 
 ๓. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตาง ๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ ประเภทข้ึนไป 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตาง ๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 
- งบประมาณรายจายประจําป 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
- ขอมูลรายรับและรายจาย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
- รายงานผลการปฏิบัตงิานประจําป 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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~ ๑๓๓ ~ 

 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๓๔ ~ 

 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ-
บริหารสวนตําบล และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก                   ใน
การบริหารงานของราชการสวนทองถ่ินในดานตาง ๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการปองกันมิให
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง        
จัดหาพัสดุตาง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงิน
การคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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~ ๑๓๕ ~ 

 

 

๓.๑.๓ มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวน
รวมตรวจสอบของประชาชน 

 ๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญ ๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี 
แผนงาน โครงการและอ่ืน ๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญ 
ๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก 
หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง ไดงายและสะดวกมากข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
 ๒. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 ๓. เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา ๗ ชองทาง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคน

ไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
- ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัดแถลงขาว 
- หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน 
- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๓๖ ~ 

 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
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~ ๑๓๗ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการส่ือประชาสัมพันธ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตาง ๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใชในการดําเนินงาน
ผานสื่อการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือใหความรูความเขาใจได
งายในชวงระยะเวลาสั้น ๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สรางความนาเชื่อถือ และนาสนใจ
ใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการสรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึง
และมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงจําเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อให
เหมาะสมกับสภาวการณนั้น ๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ีตางกันเปนสิ่งสําคัญ 
ท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยาง
โปรงใสและยุติธรรม 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของ อบต. ใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อประเภทตาง ๆ ไดแก 
สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 ๒. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อยางถูกตองและ
โปรงใส 

 ๓. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๔. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 

 ๕. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 

 ๖. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตําบล สื่อมวลชนและประชาชน 

๔. เปาหมาย 

 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงใหแกประชาชนโดยท่ัวไป
อยางกวางขวาง 

 ๑. จัดทําวารสารรายงานประจําป เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

 ๒. จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร 

 ๓. จัดทําแผนพับประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบล และคูมือการใหบริการประชาชน 

 ๔. จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตําบล 

 ๕. จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร 
 ๖. จัดทําคูมือสําหรับประชาชน 

 ๗. จัดแถลงขาวสื่อมวลชน 

 ๘. จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 

 ๙. จัดทําของท่ีระลึก 

 ๑๐. รถโฆษณาเคลื่อนท่ี 

 ๑๑. ปายประชาสัมพันธ 
 ๑๒. จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
 ๑๓. จัดทํา spot 

 ๑๔. เสียงตามสาย 

 ๑๕. อ่ืนๆ  
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~ ๑๓๘ ~ 

 

 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. เสนออนุมัติโครงการ 

 ๒. ดําเนินการประชุม 

 ๓. มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 

 ๔. ผลิตสื่อประเภทตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 

 ๕. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานประชาสัมพันธ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ซ่ึงออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนตัวชี้วัดโดยกําหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
 - ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
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~ ๑๓๙ ~ 

 

 

๓.๒ การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชน
ในทองถิ่น 
  

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจดัประชาคมแผนชุมชนประจําป 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของ
ประชาชน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชนเพ่ือนํามา
บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึงการ
นําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไปงานสวัสดิการสังคม องคการ
บริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
ข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน 
 ๒. เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
 ๓. เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๔. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 ๕. เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม 
 ๖. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร-
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๑๐ ชุมชน ในเขตองคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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~ ๑๔๐ ~ 

 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๒. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
 ๓. ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๔. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 
 ๕. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
 ๖. จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
 ๗. จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
 ๘. จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหงานวิเคราะหนโยบายและแผน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๙. ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน ๑๐ ชุมชน                      
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณปละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 ๒. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 ๓. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปองคการบริหารสวนตําบล 
 ๔. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
 ๕. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๖. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง-
สวนทองถ่ิน 
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~ ๑๔๑ ~ 

 

 
๑. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตาง ๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพื่อไว
สําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตาง ๆ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามา
เปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 ๒. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 ๓. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ี
เก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 ๒. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 ๓. นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน 
 ๔. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ดังนี้ 
 ๖.๑ สํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 ๖.๒ ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓-๘๙๑-๕๑๙ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๓-๘๙๑-๕๑๙ 
 ๖.๓ ทางเว็บไซต  
 ๖.๔ ทางไปรษณีย 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
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~ ๑๔๒ ~ 

 

 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมใน
การสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  

๒. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 ๓. แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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~ ๑๔๓ ~ 

 

 

๓.๒.๒ มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

 ๑. ช่ือโครงการ : มาตรการกําหนดข้ันตอน/กระบวนการเรื่องรองเรียน (งานสาธารณสุข) 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 งานบริการสาธารณสุของคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนหนวยบริการดานสาธารณสุข ในการ
ใหบริการแกประชาชนแบบองครวมผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนท้ังในดาน
การรักษาพยาบาลและการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เพ่ือมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานอยาง
เทาเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปน
ชองทางท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทาเทียมและโปรงใส 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 

 ๒. เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 งานสาธารณสุข องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก 
- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการ 
- ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
- ผาน facebook องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 งานสาธารณสุข สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรองเรียน 
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~ ๑๔๔ ~ 

 

 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการ อบต.สรางสุขสรางรอยย้ิมแกประชาชน (รวมกับอําเภอย้ิมเคล่ือนท่ี) 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมี
การบริการประชาชนในดานตาง ๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก        
จึงไดจัดทําโครงการ อบต.สรางสุขสรางรอยยิ้มแกประชาชน (รวมกับอําเภอยิ้มเคลื่อนท่ี) เพ่ือสํารวจความตองการของ
ประชาชนตามครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงาน
ดานตาง ๆ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรี        
แกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมกับการ
ประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวน-
ตําบล ซ่ึงอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
 ๒. เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามา
เปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
 ๓. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบล ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียน
ชุมชนตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กําหนดใหออกองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน       
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง โดยแบงเปนแตละเขตตามเขตเลือกตั้ง  
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแกประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด 
 ๔. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี 
 ๕. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
 ๖. วิธีดําเนินการ 
  ๖.๑ จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
  ๖.๒ จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
  ๖.๓ ประสานงานกับทุกกองทุกสวนราชการ เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไป
ใหบริการแกประชาชนท้ัง ๑๐ หมูบาน 
  ๖.๔ กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี  
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~ ๑๔๕ ~ 

 

 
  ๖.๕ ประสานงานกับทุกสวนการงาน 
  ๖.๖ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
  ๖.๗ นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน 
  ๖.๘ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดออกใหองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
ระหวาง (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณปละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงไดเขารวมโครงการฯ         ไดรับ
บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง       
อยางท่ัวถึง 
 ๒. ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาท่ี  
ขององคการบริหารสวนตําบลรวมรับฟง ท้ังในเรื่องการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล และความตองการ
ดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
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๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนสวนงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงใน
การดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕        
ซ่ึงมุงเนนการบริการใหประชาชนอยูในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข ดังนั้น เม่ือมีกรณีการ
แจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กลิ่นเหม็น     
เสียงดัง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมจึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญนั้นเพ่ือ
แกไขปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
 ๒. เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 
 ๓. เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 

๔. เปาหมาย 
 รับแจงเรื่องรองเรียน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญ (เจาหนาท่ีภายในงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 ๒. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 
 ๓. รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 ๔. ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการ
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 
 ๕. แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ ๑๕ วัน นับแตวันรับแจง 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชองทางรองทุกข/
รองเรียน ไดแก ๑) ไปรษณีย ๒) โทรศัพท ๓) โทรสาร ๔) เว็บไซต ๕) เฟสบุค  

 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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~ ๑๔๗ ~ 

 

 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตุเดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
สอดสองดูแลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
 ๒. สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/รอง
ทุกข 
 ๓. ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
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~ ๑๔๘ ~ 

 

 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรบัทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมาย
ท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรอง
รับทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 

 ๒. เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัต ิ

 ๓. เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

๔. เปาหมายการดําเนินการ 

 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วันทําการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๙. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 

 ๒. ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
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~ ๑๔๙ ~ 

 

 

๓.๓ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๓.๓.๑ ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

  

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล-   
หนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   
หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรปูของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีองคกรในการจัดทํา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
หนองแดงข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงและแผนพัฒนาสี่ป
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมตําบลหนองแดง                 
และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมตําบลหนองแดง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง บางตําแหนงในปจจุบัน    
จะครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตามท่ีระเบียบฯ องคการบริหารสวนตําบลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลใน
ตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแทน
กรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ ท่ีกําหนด 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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~ ๑๕๐ ~ 

 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
หนองแดงเพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
และรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแดง ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ดวยความ
ถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
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~ ๑๕๑ ~ 

 

 
๑. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหมและมี
จํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวน
รวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดจัดทําโครงการ อบต.สัญจร 
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําปข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือเผยแพร
ความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําป อีกทางหนึ่งดวย 

๔. เปาหมาย 

 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตาง ๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จํานวนไม
นอยกวา ๖๐๐ คน 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 

 ๒. แตงตั้งคณะทํางาน 

 ๓. วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 

 ๔. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๕. ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณ 

 งบประมาณปละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของ  
การกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๕๒ ~ 

 

 

๑. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ินเปน
สําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวยตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแมบทชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนด
ทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม 
และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของ
ตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตได 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 

๔. เปาหมาย 

 ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 

 ๒. ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายใน
หมูบาน 

 ๓. ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 

 ๔. สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๗. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของ
คนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับลูกหลานสามารถหา
แนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
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~ ๑๕๓ ~ 

 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดาน
การจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมี  
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล-   
หนองแดง อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน      
กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 

๔. เปาหมาย 

 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง ๑๐ หมูบาน 

๕. วิธีการดําเนินการ 

 ๑. สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง
อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงในหลาย ๆ สวน        
เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคา
เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 

 ๒. มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทําความ
เขาใจระเบียบตาง ๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล-
หนองแดง 

 ๒. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ             การ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
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๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององคการ-
บริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ-
บริหารสวนตําบล เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนิน
ภารกิจตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 
 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๕ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ     
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร-      
สวนตําบลหนองแดง  
 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีการขับเคลื่อนอยาง      
เปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน      
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 ๒. เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการ-
บริหารสวนตําบลหนองแดงและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง 
 ๓. เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล-  
หนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 
 ๒. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 ๓. จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ 
 ๔. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๑           
ก.พ. ๒๕๕๘) จํานวน ๗ คน ประกอบดวย 
  (๑) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน  ๒  คน 
  (๒) ผูแทนสมาชิกสภา อบต.    ๒  คน 
  (๓) ผูทรงคุณวุฒิ      ๒  คน 
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~ ๑๕๕ ~ 

 

 
  (๔) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (๕) หัวหนาสํานักปลัด     เปนผูชวยเลขานุการ 
  (๖) ผูอํานวยการคลัง     เปนผูชวยเลขานุการ 
ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 

๑) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๒) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงปละ ๒ ครั้ง     
เปนอยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมา
ใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๓) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการ-
บริหารสวนตําบลหนองแดงสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 

๔) ดําเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมอบหมาย 
   ๕. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
   ๖. การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   ๗. การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
   ๘. จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงพรอมตัวชี้วัด 
   ๙. การติดตามและประเมินผล 
   ๑๐. การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดําเนินการแกไขตอไป 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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~ ๑๕๖ ~ 

 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับหมวด ๕ 
และหมวด ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๑. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

 ๒. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

 ๓. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับหมวด ๕ 
และหมวด ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได 
เสริมสรางบทบาทของประชาชน 

 ๒. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการบริหาร-
สวนตําบลหนองแดง 

๔. เปาหมาย 

 ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการโครงการ 

 ๑. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

 ๒. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีด ี

 ๓. รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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~ ๑๕๗ ~ 

 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล-
หนองแดง หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง            
มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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~ ๑๕๘ ~ 

 

 

มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
๔.๑.๑ มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 

  

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบฯ และกฎหมายท่ีกําหนด            
โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ี
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตาม
วัตถุประสงคของทางราชการ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน      
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืน ๆ           
ท่ีเก่ียวของ 

 ๓. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง         มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 

 ๔. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 

 ๕. เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตาง ๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุกหนวยงาน และเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน-
ตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ๑. จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๒. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย
รับตรวจ 
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~ ๑๕๙ ~ 

 

 

 ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืน ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง     
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากร
ทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

 ๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด 
เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

 ๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 

 ๒. ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 

 ๓. การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 

 ๔. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 
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~ ๑๖๐ ~ 

 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทํารายงานการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผู กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง       
จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 

 ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ตามกําหนด 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 

 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 

 ๓. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมิน
องคประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ 

 ๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 

 ๓. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
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๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริ
หารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
  

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค        
ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปน
เรื่อง ๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตาง ๆ โดยสวน
ใหญจะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการ
กําหนดไว ซ่ึงไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถ
สะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุม
ท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้น ๆ วามีการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิด
จากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุม
ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

 ๒. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

 ๓. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตาง ๆ     
ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 

๔. เปาหมาย 

 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได       
ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
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๕. วิธีดําเนินการ 

 ๑. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 

 ๒. ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจ
และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 

 ๔. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ผูบริหารทราบ 

๖. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง/ ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๗. หนวยงานรับผิดชอบ 

 ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 

 ๓. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 

 ๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 
 ๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ ๖ ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 

 ๒. กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข 

 ๓. รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

 ๔. มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 

 ๕. ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
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๑. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการ
ควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการ
ตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ
ดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยาง
สมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตร ี

 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม        
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน           
และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผล         การ
ควบคุมภายใน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการ
เพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ        
การทุจริตในหนวยรับตรวจ 

 ๒. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ี
กําหนด 

 ๓. เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง         
(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 
 ๒. หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน    
(แบบ ปอ.๓) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
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 ๓. หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๔. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะตอง
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

 ๕. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ      
ความเสี่ยง 

 ๒. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 ๓. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแล
ภายในเวลาท่ีกําหนด 
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๔.๒ การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทาง
ท่ีสามารถดําเนินการได 

๔.๒.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 
  

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมัก     จะ
กําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกร
หรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบรหิารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ 
แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
โดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเปนไปอยางโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใส
และเปนธรรม 

 ๒. เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แตงตั้ง การโอน 
ยาย 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 

 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 - ในการบรรจุแตงต้ังไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
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 - การบรรจุแตงต้ังจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวน-
ตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 

 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงรับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 

 การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง 

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับท่ี
เก่ียวของ อยางเครงครัด 

 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหาร-
สวนตําบลหนองแดง 

 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 

 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 

 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการ       
ท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ                จาก
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 

 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจะออกคําสั่งแตงตั้ง
ไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.
จังหวัด) 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

 - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีองคการ-
บริหารสวนตําบลหนองแดงไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
อยางเครงครัด 

 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ 

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 

 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 

 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล       
การประเมินท่ีไมเปนธรรม 
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 - นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา  
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนา
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 

 ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย    
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถ
อธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
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~ ๑๖๘ ~ 

 

 

๔.๒.๒ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การ
หาประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาด
บริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลัง  
เกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงิน
จากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 ๒. การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 ๓. ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 ๔. ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางานของ
องคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม        
โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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~ ๑๖๙ ~ 

 

 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 ๓. มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
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~ ๑๗๐ ~ 

 

 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออก
จากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       ก็
เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวย
ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต     
สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชน
ทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรบั-รายจาย ขององคการบรหิาร-
สวนตําบลหนองแดง 
 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

๔. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. วิธีการดําเนินการ 

 - มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

 - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ 

 - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 

 - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหประชาชนทราบทางชองทางตาง ๆ เชน 
ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๗. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๙. ตัวช้ีวัด 

 มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

๑๐. ผลลัพธ 
 ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
ทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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~ ๑๗๑ ~ 

 

 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวม          
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราช-
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑) องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวน
รวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบลทุกข้ันตอน ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น         
ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการ-
บริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุน    
การปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ  
เพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจาง ขององคการบริหาร-
สวนตําบลหนองแดง 

 ๒. เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหเกิด   
การพัฒนาไดอยางคุมคา 

๔. เปาหมาย 

 ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง 

 ๒. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชน    
เขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบ
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

 ๓. จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี       
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียด
และถูกตอง 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
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~ ๑๗๒ ~ 

 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ผลลัพธ 
 การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชน            
รวมตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
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~ ๑๗๓ ~ 

 

 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะ  
บริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ีไดรับ
แตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจ
หนาท่ีตามขอบังคับ อ.อ.ป. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ       
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และเขาใจเง่ือนไขขอกําหนดท่ีระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจ    
หรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ีความรับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการแตงต้ัง    
ใหทําหนาท่ีแลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา 
วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองได 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบ
กับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจาง เพ่ือใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหทําหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตอง
สอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๔. เปาหมาย 

 คณะกรรมการตรวจการจาง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัต ิ

 ๒. จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง 

 ๓. ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานพัสดุ องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ผลลัพธ 
 คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบ           ท่ี
เก่ียวของ 
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~ ๑๗๔ ~ 

 

 

๔.๓ การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
๔.๓.๑ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 
  

๑. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทองถิ่นดานการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข            
และหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกต้ังมาจากประชาชนตองรูและยึดเปน
แนวทางการปฏิบัติหนาท่ี การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑตาง 
ๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอ
กฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิด ๆ สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนา  
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหา
ดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย    คําสั่ง 
และหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยง
กับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน
ใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม      
การทุจริต งานนิติการ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ทองถ่ินดานการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๒. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

 ๓. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีความรูความเขาใจมิใหดําเนิน
กิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๔. เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีความรูความเขาใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 
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~ ๑๗๕ ~ 

 

 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 หองประชุมสภา องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดทําโครงการ/แผนงาน 

 ๒. ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. เขารับการอบรม 

 ๓. อบรมใหความรูโดยวทิยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

 ๔. ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 งบประมาณปละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๒. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน 

 ๓. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ี    
เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ๔. ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๗๖ ~ 

 

 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม       
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจ     
และการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการ
ปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมาย
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน         
ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการทํางาน
ตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 

 ๒. เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

 ๓. เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 ๑. ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 

 ๒. เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิกสภา-
ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงาน/สวนราชการ       
ท่ีรับผิดชอบ 

 ๓. แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา      
โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๔. ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงานเสนอนายก-
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๗๗ ~ 

 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ผลลัพธ 
 ๑. สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 

 ๒. สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหม ๆ 

 ๓. การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

๑๑. ตัวช้ีวัด 

 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๗๘ ~ 

 

 

๔.๓.๒ สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
  

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญ   
ท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลาง     
ก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง 
เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมี   
สวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวน
ตําบลและลดการทุจริต 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดงจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาท                 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือให          การ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 ๒. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
 ๓. สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

๔. เปาหมาย 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

 ๑. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 

 ๒. แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตาง ๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง
โครงการตาง ๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

 ๓. สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

๗. ระยะเวลาดําเนนิงาน 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๗๙ ~ 

 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ผลลัพธ 
 ๑. สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 ๒. การปฏิบัติงานตาง ๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๘๐ ~ 

 

 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลายองคประกอบ 
และหลายฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาท่ีของตน
อยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และท่ีสําคัญสงเสริมการมีสวนรวม        
ในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตาง ๆ           
เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุล          
ในการบริหารงาน 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวม       
ในการทํางาน 

 ๒. เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 ๓. เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

๔. เปาหมาย 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินงาน 

 ๑. แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องตาง ๆ เชน  
 - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  

- แตงตั้งเปนคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไขเลือดออก 

 - แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน ๔ ศูนย 
 ๒. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมูลแจงในท่ีประชุมสภา-
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการ
ของประชาชน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
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~ ๑๘๑ ~ 

 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานกิจการสภา สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ผลลัพธ 
 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนไปอยางตอเนื่อง ตอบสนองความตองการของประชาชน 
เกิดทัศนคติท่ีดี 
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~ ๑๘๒ ~ 

 

 

๔.๔ เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการ
ทุจริต 

๔.๔.๑ สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชน     

ของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม         
หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทํา       
คอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และสอดคลอง    กับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ 
ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจ
ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

๓. วัตถุประสงค 
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน 

 ๒. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกร-
ปกครองสวนทองถ่ิน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได 
 ๒. มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับ
ตําบล 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



~ ๑๘๓ ~ 

 

 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจหนาท่ี ท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข           
ของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน            
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราช-
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปองกัน     
และปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และ       
การพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน         
จนถึงระดับชาติ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมี
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการ
รวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลาย ๆ ดานในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ใน
การนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวน
รวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา    
รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน        
ของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 

 ๒. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 

 ๓. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๔. เปาหมาย 

 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล-       
หนองแดง เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. สถานท่ีดําเนินการ 

 ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินงาน 

 ๑. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

 ๒. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง    
โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 

 ๓. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล-
หนองแดง ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
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~ ๑๘๔ ~ 

 

 

 ๔. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 

 ๕. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงกับบุคคล องคกร           
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 

 ๒. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 

 ๓. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
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~ ๑๘๕ ~ 

 

 

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุกภาคสวน

ในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตาง ๆ 
ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 

 ๒. เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 ๒. ปดประกาศประชาสัมพันธ 
 ๓. จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 ๔. บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 ๕. เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 

 ๖. ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 

 ๒. นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)   
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 



 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
ท่ี  ๗๖ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
*********************************** 

 

  อาศัยอํานาจตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไดมีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประกอบกับ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เสนอใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยให
หนวยงานภาครัฐดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพ่ือยกระดับคะแนนของดัชนี
การรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ ๕๐ 
 

  เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ประกอบดวย   

  ๑.  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง    ประธานกรรมการ 
  ๒.  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  กรรมการ 
  ๓.  ปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง   กรรมการ 
  ๔.  ผูอํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
  ๕.  ผูอํานวยการกองชาง        กรรมการ 
  ๖.  ผูอํานวยการกองการศึกษา       กรรมการ 
  ๗.  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
                     ๘.  หวัหนาสํานักปลัด                                    กรรมการ/เลขานุการ 
  ๙.  นักวิเคราะหนโยบายและแผน     ผูชวยเลขานุการ 
   

  ใหคณะทํางานมีหนาท่ี ดังนี้ 
  ๑.  ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  ๒.  วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
  ๓.  กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   
  ๔.  จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลพรอมสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
                          ปองกันการทุจริต 
  ๕.  หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงเห็นควรเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
                         กับสภาพ  
 
 
 
 
 
 

/.ท้ังนี้....... 



-๒- 
  

ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้   เปนตนไป 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี   ๑๘   เดือนเมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

(ลงชื่อ)  
  (นายประกฤษฎิ์ธร  ไมตรีแพน) 

            ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง   
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