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ค าน า 

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าใน
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม และการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงาน
ในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างชาติได้อย่างเท่าเทียมที่ต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคนควบคู่กันไปพร้อมๆกัน  โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  
รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆที่ถูกต้อง  รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิตที่มีความหมายและคุณค่า 

 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด มาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานแอละส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้  

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลงัวบา 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 ขึ้น  เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นางขาว ให้บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์
ตาม วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ และถือเป็นการปฏิบัติ ตามค าสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย 
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1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความ
เสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของหมู่บ้านมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น

ประเด็นได้ ดังนี้ 
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
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 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด 
และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 
 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มี
ส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 

  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ 
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 
 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ 
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การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 

  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3    
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส    
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
พ.ศ.2565 เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการปูองกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่อง
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) 
อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  การบริหารจัดการดี  มีคุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่เคียงข้างประชาชน 

พันธกิจ (Mission) 
   

 1. จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของประชาชนทุกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างความ
เข้มแข็งด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 4. พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา ท านุ บ ารุงศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม 
 5. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล 
 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง 
   2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
การเมืองข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงรวมถึงประชาชนในพ้ืนที ่
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
  6) ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิ
ชอบทุกฝุาย 
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  7) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
  8) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 
  9) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
  10) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 
  11) สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 

4. เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง รวมถึงประชาชนในพ้ืนทีม่ีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดงที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
   1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดงรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
   2) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต 
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  5) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลด
โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖5) มีรายละเอียดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565) 
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ การเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการการเมือง              
ฝุายสภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1) โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานส่งเสริมการบริหาร
ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
ประจ าป ี
 

100,000  

  2) โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 

40,000  

  3) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับ
บุคลากรขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

10,000  

  4) มาตรการ “จัดท า คู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ ทับซ้อน” 

-  

 1.2 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1) ปลูกต้นไม้เพื่อเพิม่พื้นท่ีสี
เขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขต
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

30,000  

  2) โครงการปลูกผักริมรั้ว 10,000  
  3) โครงการสรา้งอาชีพ สร้าง 

รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

100,000  

 
 

 4) โครงการท้องถิ่นร่วมใจใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

100,000  

  5) โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 40,000  

 1.3 การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่ เด็กและ
เยาวชน 

1) โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
 

70,000  

  2) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
“โตไปไม่โกง” 

30,000  

  3) โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
 

80,000  

มิติท่ี 1 รวม 12 โครงการ 620,000  
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มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

1) กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
แดง 

-  

 2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล 

-  

  2) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก ปลดั 
อบต. และหัวหนา้ส่วนราชการ 

-  

  3) สร้างความโปร่งใสในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

-  

  4) ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

-  

  5) การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจดัหาพสัด ุ

-  

  6) สร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ 

-  

  7) การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านการจดัซื้อ – จัดจ้าง 

-  

 2.3 มาตรการการใช้ดลุยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าที่ใหเ้ป็นไป
ตามหลัก 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

1) กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

-  

  2) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิราชการ 

-  

  3) มาตรการการมอบอ านาจ
อนุมัติอนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ 

-  

  4) มาตรการมอบอ านาจของ
นายก 

-  

  5) มอบอ านาจเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

-  

  6) มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก อบต. 
ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

-  

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน
กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให ้
เป็นที่ประจักษ ์

1) โครงการยกยองผูมี
คุณธรรมและจรยิธรรมในการ 
ปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน 
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มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 256 
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้

ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการ” 

-  

  2) กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง” 

-  

  3) การแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน 

-  

 
 
 
 
 
 

 4) ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง 

-  

  5) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 

-  

  6) มาตรการ ”ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง ว่า
ทุจริตและปฏิบตัิราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

-  

มิติท่ี 2 รวม 20 โครงการ -  
 
 
 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

3. การส่งเสรมิบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 จดัให้มีและเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 

50,000  

  2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย 

-  
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  3) การจัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์ เช่นวารสาร 
เป็นต้น 
 

100,000  

  4) จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
แดง เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลและตาม
หมู่บ้าน เป็นต้น 
 

10,000  

  5) การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ 
และทรัพยส์ินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และการรบั
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง 
 

-  

  6) อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

50,000  

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

 3.2 การรับฟังความคดิเห็น 
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1) โครงการประชุมประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง 

100,000  

  2) การด าเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 

-  

  3) กิจกรรม รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

-  

  4) มาตรการแกไ้ขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

-  

  5) โครงการ อบต. เคลื่อนที่
พบประชาชน 
 

200,000  
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มิต ิ

 
ภารกจิตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
 3.3 การส่งเสรมิให้ประชาชน 

มีส่วนร่วมบริหาร กิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง 

-  

  2) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
แดง 

-  

มิติท่ี 3 รวม 13 โครงการ 510,000  
 

 

มิต ิ ภารกจิตามมิต ิ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏบิัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวางระบบและ
รายงานการควบคมุภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

1) โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 
ประจ าปีงบประมาณ 

- 

 

  2) โครงการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน  

- 
 

  3) กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

- 
 

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้

1) กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 

- 

 

 4.3 การส่งเสรมิบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง 

1) โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
แดง 

50,000 

 

 4.4 เสรมิพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

1) กิจกรรมการตดิปูาย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

5,000 

 

มิตทิี่ 4 รวม 6 โครงการ 55,000  
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มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชือ่โครงการ : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  

2. หลักการและเหตุผล 

 "...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครท าทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การท าให้บ้านเมืองมี
ความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ที่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง
และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ..." 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผลส าคัญที่ท าให้ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็น
อุปสรรคในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ค่านิยมในการบริโภค ความสะดวกสบาย และวัฒนธรรม
ระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการ
บริหารของภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก  
การทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบมีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่าง
และหลากหลาย เช่น การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์ หรือ
เครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบ สร้างภูมิคุ้มกัน
ที่แข็งแรงในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตประพฤตติมิชอบ 

 

 ดังนั้น เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้ตระหนัก
และให้ความส าคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
จึงเห็นควรให้มีการด าเนินโครงการ “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” 

 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล

โนนแดง 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/คนดี
https://www.gotoknow.org/posts/tags/คนไม่ดี
https://www.gotoknow.org/posts/tags/พระบรมราโชวาท
https://www.gotoknow.org/posts/tags/พระบรมราโชวาท
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3. วัตถุประสงค ์
 3.๑ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
 3.๒ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีจิตส านึก 
ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.๓ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง สามารถน ากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ราชการและข้อบังคับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
 3.๔ เพ่ือปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม และการพัฒนาเครือข่ายในการท างาน 
รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 3.๕ เพ่ือเสริมสร้างการท างานเป็นทีมในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

4. เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามค านิยามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ตามท่ีโครงการก าหนด 

6. วิธีการด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง 
  - การเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน   
  - หลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
  - แสดงความคิดเห็น ถามตอบปัญหา   
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
  - ศึกษาดูงาน ด้านการปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
  - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคีในการท างาน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 100,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  จัดท าแบบสอบถามและสรุปผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  เพ่ือประมวลปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
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 ผลลัพธ์ 
  10.๑ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ที่เข้าร่วมโครงการ มี
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน     

10.๒ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ที่เข้าร่วมโครงการมี
จิตส านึก ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

10.3 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
ราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม และการพัฒนาเครือข่ายในการท างาน รวมถึงเป็น
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว     
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ 
ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม 
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาท
แห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต   
มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน          
ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
แล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการ
ทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ
สุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติ
บ้านเมืองต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 25๖5  

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
 2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 3. จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 4. เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม 
 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6. วัดและประเมินผลโครงการฯ 

8. งบประมาณ 
 40,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 2. บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 3. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่ อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

2. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตาม อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ 
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน                           ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรม
ปูองกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเพ่ือให้
พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของ
ตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

4. เป้าหมาย  
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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6. วิธีการด าเนินการ  
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จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.  25๖5)   

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ  
๑๐,๐๐๐.-  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

  ผลลัพธ์ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  

2. หลักการและเหตุผล  

   รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ปูองกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปราม การทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท า  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือน า เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญท่ีจะ ปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจึงได้ตระหนัก และเห็นถึงความส าคัญของการจัดหา
คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น 
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พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ใน การท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
  3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชัน    
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

5. พืน้ที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ  
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
  4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
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  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
ที่ท าให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลก ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่  สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งใน
การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  แหล่งกรอง
มลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ
ของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดงจึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโนนแดง ประจ าปี 25๖๑-๒๕๖๔” เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะใน วโรกาส
มหามงคลดังกล่าว ดังนั้น งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดงเพ่ือให้เกิดความร่มรื่น แก่ต าบล พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล  

3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น
สาธารณะร่วมกัน  
  3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในต าบลโนนแดง 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลค่าทรัพยากรที ่มีและลดภาวะโลกร้อน  
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและ
คลายร้อนแก่ ประชาชน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน ๑๐,๐๐๐ ต้น  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  

6. วิธีด าเนินงาน  
  6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  
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  6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรียมสถานที่
เพ่ือปลูกต้นไม ้ 
  6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
  6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนใน ท้องถิ่น  
  6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
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(ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5)   

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ๑๐,๐๐๐.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   10.2 ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
   10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่ม
รื่นในหมู่บ้าน 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

  ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวยที่มารับบริการ
รักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น 
โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของ โรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก และเป็น การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหา
สุขภาพที่ส าคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผัก
ผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพ่ือ เหตุผลทางการค้าและ
พาณิชย์ ท าให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง แนวทางในการ  ปูองกัน
ปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือ
บริโภคใน ครัวเรือน  การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับ
สารอาหารที่ดี มีประโยชน์ แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้น
ที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง  ทุกหมู่บ้านในต าบลโนนแดงร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  จึง
ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น  
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3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  
  3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้  
  3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก
การใช้สารเคม ีสงเคราะห์ใดๆ  
  3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนต าบลโนนแดง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ  



    แผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตสี่ปี (พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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  6.1 ขั้นเตรียมการ  
   - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสาน  
   - รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ  
   - บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน  
  6.2 ขั้นปฏิบัติ  
   - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผัก
อินทรีย์ เพ่ือให้ สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ  
   - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก  
   - กระตุ้นการน าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกัน
และกัน  
   - จัดให้มีการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  
   

6.3 ขัน้ประเมินผล  
   - การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว  
   - มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค 
(จ านวน ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ)  
   - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น  
   - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  
   - มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหา
แนวทางแก้ไข ร่วมกัน  
   - ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖5)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
๑๐,๐๐๐.- บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์  
   10.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง  
   10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  
   10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน    

ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  



    แผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตสี่ปี (พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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  โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร 
พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว ทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดย
เน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอ
กิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส า คัญคือ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะ หน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการ
สมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้หมู่บ้านสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
และความต้องการของหมู่บ้าน สามารถ วางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อม
ของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการหมู่บ้านต าบล
โนนแดง จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม  โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย 
โอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
  3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
  3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
  3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ  
  3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  

6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ  
   6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ  
   6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
   6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
เดือนตุลาคม พ.ศ. 25๖4 – กันยายน พ.ศ. 25๖5   

8. งบประมาณด าเนินการ  
๑0๐,๐๐๐.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  



    แผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตสี่ปี (พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

27 

    10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด  
    10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด  
    10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
    10.4 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
    10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : โครงการท้องถิ่นร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศเป็น
นโยบายส าคัญเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนรณรงค์การก าจัดขยะ ลดการทิ้งขยะ 
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การรณรงค์ก าจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ า ล าคลองและแหล่งน้ าอ่ืนๆ 
โดยแผนพัฒนาจังหวัดได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ส าหรับการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นบริการสาธารณะที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น การดูแลความสะอาดตามถนนสายหลัก สาย
รองและที่สาธารณะในชุมชน จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องร่วมขับเคลื่อนโครงการต่างๆ 
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล” 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงได้จัดท าโครงการท้องถิ่นร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้เกิดแก่ประชาชน ได้ตระหนักในการร่วมกันรักษาความสะอาดตาม
ถนน หมู่บ้าน ที่สาธารณะในพ้ืนที่ต าบลโนนแดงให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการ
สนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ถนนสายหลัก สายรอง หมู่บ้าน ที่สาธารณะในพ้ืนที่ต าบลโนนแดงมีความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 2. เพ่ือร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 
 3. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ ของ
จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นรูปธรรม 
 4. เพื่อให้มีการรณรงค์สร้างจิตส านึกให้เกิดแก่ประชาชน ให้ตระหนักในการร่วมกันรักษาความสะอาด
ตามถนน หมู่บ้าน ที่สาธารณะ 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
  ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้น าหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป และพนักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนแดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลโนนแดง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 2. ขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ 
 3. ด าเนินการประสานงานก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 4. ด าเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการฯ 
 5. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ 
 6. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยมีกิจกรรมทั้งหมด ๒ กิจกรรม 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม “รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก” โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
รณรงค์สร้างจิตส านึกการก าจัดขยะ ลดการทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยร่วมกันท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณถนน
สายหลัก สายรอง และสถานที่สาธารณะ โดยการเก็บขยะ ตกแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทาง เกาะกลางถนน 
ทางเท้า จัดเก็บปูายโฆษณาข้างทางที่ช ารุด การก าจัดผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลในแม่น้ า ล าคลองและ
แหล่งน้ าอ่ืนๆ  
 7. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

8. งบประมาณ 
 10๐,๐๐๐.- บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. พ้ืนที่ต าบลโนนแดงมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะตามถนนสาย
หลัก สายรองและท่ีสาธารณะ 
 2. สามารถขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ได้
ตามท่ีก าหนดไว้ 
 3. การด าเนินโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ ของจังหวัด
มหาสารคาม ให้เป็นรูปธรรม 

4. ประชาชนมีจิตสานึกในการดูแลรักษาความสะอาดตามถนน หมู่บ้าน ที่สาธารณะ 
 
 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 

2. หลักการและเหตุผล 
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 จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ประกอบด้วยการ
กระท าผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การระบาดของสิ่งเสพติด
และอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการจาบจ้วง
ดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตส านึก ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรม
อันจะส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นโครงการที่เจ้าประคุณสมเด็จพระ
มหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานแนวคิดว่า การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยส่งเสริมให้คนไทย  รักษาศีล ๕ และได้ด าริให้จัดท าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือความสงบ
ร่มเย็นแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีนโยบายเร่งด่วน
เรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการคืนความสุขให้กับคนในชาติโดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ที่ลดน้อยถอย
ลง จนท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศชาติเกิดวิกฤตทางสังคมจ าเป็นจะต้องเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโนนแดง จึงเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่
มีอ านาจหน้าที่ในการบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จึงได้
จัดท าโครงการการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สังคมไทยมีศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม            
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา จึงได้ก าหนดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทุกเพศทุกวัยได้น าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิต ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยเน้น
การรณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ขึ้นในพ้ืนที่ 

3. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนร่วมกันท านุบ ารุงพุทธศาสนาให้คงอยู่กับประเทศไทย
สืบไป 
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 ๓.  เพ่ือให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้น าหลักธรรมคือ ศีล ๕ น ามาเป็นหลักในการด ารงชีวิตใน
สังคมปัจจุบัน 
 ๔.  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของหมู่บ้านโดย
ผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 - เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพ้ืนที่ตลอดจนพนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่และส่วนราชการต่างๆ
สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ เพ่ือให้เกิดความ
ปรองดองสมานฉันท์ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ท าให้สังคม
สงบ ร่มเย็น และมีความสุขอย่างยั่งยืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดในเขตต าบลโนนแดง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ  
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 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการฯ   
 ๓. ประชุมพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เพ่ือ
วางแผน  และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการ 
 ๔. ประสานงานกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน  เพ่ือรับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการจัดงานในครั้งนี้    
 ๕. ประชาสัมพันธ์ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ 
 ๖. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1       
ได้แก่  กิจกรรมฟังพระเทศนา  กิจกรรมสวดมนต์เย็น  สรรเสริญพระพุทธคุณ  สรรเสริญพระธรรมคุณ  สรรเสริญ
พระสังฆคุณ สวดชัยมงคล สมาทานศีล ๕ และแผ่เมตตา ฯลฯ เป็นต้น  
 ๗. สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามล าดับ 

8. งบประมาณ 
 40,000.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม  

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ 
 2. เด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีได้ร่วมกันส่งเสริมท านุบ ารุงพุทธศาสนาให้คงอยู่กับ      
ประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
 3. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้น าหลักธรรมคือ ศีล ๕ มาใช้เป็นหลักในการด ารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 
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 4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของหมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นโดยผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕   

 5. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕ เพ่ือความสงบสุขร่มเย็น         
แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ อันน ามาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์ 
 

1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล 

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลัก เป็นแกนกลางของสังคมไทย ที่เป็นรากฐานส าคัญยิ่งต่อการ
ด ารงชีวิต ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบ หลายลักษณะนอกจากครอบครัวที่สมบูรณ์ทั้งบิดา มารดาและบุตร 
สมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของตน สามารถผนึกก าลังเป็นพลังสร้างคนใน
ครอบครัวให้มีความสุขและมีคุณภาพ ทุกคนต้องตระหนักว่าตนเองมีหน้าที่สร้างครอบครัวให้มั่นคง ด้วยการ
กระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว โดยการมอบความรักความเข้าใจ ความเอ้ืออาทรให้กันและกัน 
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เนื่องจากครอบครัวที่อบอุ่น จะช่วยเป็นภูมิต้านทานปัญหาต่างๆและยังช่วยเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ ครอบครัว
จึงความส าคัญมากที่สุด บุคคลจะสมบูรณ์ได้ทั้งร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ครอบครัวมอบให้ และการสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวที่มีความผาสุก มีความมั่นคง 
ปราศจากความรุนแรง สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณภาพได้นั้น มีปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งคือ การที่
สมาชิกในครอบครัวสามารถร่วมกันรับผิดชอบภาระในครอบครัวได้โดยสมัครใจ ด้วยความยินดีและพอใจ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเห็นว่า “โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว” เป็น
กิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัวให้ พ่อ แม่ ลูก หรือบุคคลในครอบครัวเข้าใจกันและ
กันสร้างสายใยระหว่างครอบครัวด้วยการใช้กิจกรรมต่างๆเป็นตัวเชื่อมสายสัมพันธ์ให้เกิดข้ึนในครอบครัว 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว   
 2. เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว 

3. เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว  และปลูกฝังวิถีการด าเนิน
ชีวิตที่ดี 
 4. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว  สังคม 
และมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  และสมาชิกครอบครัวต าบลโนนแดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 ตามท่ีโครงการก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

 

-29- 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมฝึกอบรมฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง 
  - พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
  - การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว   
  - บทบาทหน้าที่ของครอบครัว 
  - การแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว 
 กิจกรรมที ่2 จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างความสามัคคีในครอบครัว 
  - แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกลุ่มครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

8. งบประมาณ  
 70,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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 ๑. สมาชิกครอบครัวมีความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว   
 ๒. สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว 

3. สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว  และปลูกฝังวิถีการ
ด าเนินชีวิตที่ดี   
 4. สมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว 
สังคม และมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” 

2. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  
(9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 
ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

 

-30- 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาหลักสูตร “โตไปไม่โกง” ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ 
ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่
ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความ
สัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือ
ส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะ
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ 
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในเขตต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000.-  บาท 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่ นและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 

-31- 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

2. หลักการและเหตุผล 

 เด็กและเยาวชน เป็นก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงของชาติในอนาคต นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต อันส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันยืนหยัดอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการศึกษา เรียนรู้ เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อม ส าหรับการด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคมได้
อย่างยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะสิ่งดีกับสิ่งที่ไม่ดี และเลือก
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงร่วมกับโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด  เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจ าปี 
๒๕๕๙ เพ่ือปลูกฝังคุณงามความดี การประพฤติดี ให้กับเด็กและเยาวชนของโรงเรียนเป็นการส่ง เสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือเป็นการปลูกฝังส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรม
และจริยธรรม  สามารถน ามาใช้ในการเรียนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๒.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
 ๓.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักเสียสละ อดทน อดกลั้น และมีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 
 ๔.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักความกตัญญูต่อบิดา มารดา  ครูบาอาจารย์ และสถาบัน ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีในเขตต าบลโนนแดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในเขตต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 ๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
 ๒.  ประชุมการวางแผน การด าเนินงาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๓.  ด าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔.  สรุปผล –  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

8. งบประมาณ  
 80,000.- บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้อง 
 ๒.  เด็กและเยาวชน  สามารถน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคมได้ 
 ๓.  เด็กและเยาวชน มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
 ๔.  เด็กและเยาวชน รู้จักเสียสละ  อดทน  อดกลั้น  มีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 
 ๕.  เด็กและเยาวชน รู้จักความกตัญญูต่อบิดา  มารดา ครูบาอาจารย์ และสถาบัน ชาติ ศาสนา 

 
มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
แดง 

2. หลักการและเหตุผล 
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 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
           ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 

           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  
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รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท า
ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป  

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
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 2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
 3. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ) 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะท างาน 
          4. ประชุมคณะท างาน 
          5. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
          6. ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
          7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
          8. รายงานผลการด าเนินงาน 

8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง   
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
            - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
            - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 4 ปี 
          ผลลัพธ์ 
            - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 
 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
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 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้
ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานใน
การท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้าน
การพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการ
ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 เพ่ือให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ต้องไปเป็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับว่าการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
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 3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
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 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

8. งบประมาณ  
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ผลท่ีผลิต/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 
มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อย
กว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 

 

-36- 

 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
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กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องไป
เป็นเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคบัว่าการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 60 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  ในกรณีที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการ  ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน  ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด  แต่งตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  
ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใน
ระหว่างรักษาราชการแทนด้วย  อ านาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติหรือ
ค าสั่งใดหรือมติคณะรัฐมนตรีเรื่องใด  ถ้ากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติหรือค าสั่งนั้น  หรือมติ 
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คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลก็ได้  แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปฏิบัติราชการแทน  ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ  การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องกระท าภายใต้การก ากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ไว้ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
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 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายก อบต.มอบหมายให้รองนายก อบต. นายก อบต.มอบหมายให้ปลัด อบต. รองปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อบต.มอบหมายให้รองปลัด อบต. ปละปลัด อบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ส านักงานปลัด 
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10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายก อบต.ต าบลโนนแดง ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
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พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้นายก อบต.
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรม
การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
แดง โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้อ านวยการกองและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดงที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่
ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
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 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล 

  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

-40- 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
 2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 



    แผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตสี่ปี (พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

43 

 
 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ : การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 4. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 6. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. หัวหน้าฝุายและผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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 2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 7. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 

 

ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ :  สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 
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 2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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ล าดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ :  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัด
จ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
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 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 2. เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3. เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 4. เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงให้สั้นลง 
 2. ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลโนนแดง 
 3. ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 5. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ  และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

6. วิธีด าเนินการ  
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายก อบต.มอบอ านาจให้รองนายก อบต. หรือปลัด อบต.ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิ
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก อบต.และผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  



    แผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตสี่ปี (พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 4. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

 
ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่ สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ 
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
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 3. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง 

 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  (1) ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  (2) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  (3) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  (4) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  (5) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  (6) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  (7) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 5. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
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 3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ 
 4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง หรือหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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6. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด 
อบต. รองปลัด อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่
ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ มอบอ านาจของนายก อบต. 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2552  มาตรา 60 วรรคห้า  อ านาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติ
หรือค าสั่งใดหรือมติคณะรัฐมนตรีเรื่องใด  ถ้ากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติหรือค าสั่งนั้น  
หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้  แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลปฏิบัติราชการแทน  ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพื่อให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 3 เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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6. วิธีด าเนินการ  
 1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายก อบต. เสนอนายก อบต.พิจารณา 
 2. ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก อบต. ให้รองนายก อบต. ปลัด อบต. และรองปลัด อบต. 
ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
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 งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ :  มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายก อบต.ใน
ฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลง
อาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายก 
อบต.ก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ 
ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เป็นไปอย่างรอบคอบ 
 2. เพื่อปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ค าสั่งนายก อบต.มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ให้กับปลัด อบต. รองปลัด อบต. หรือผู้อ านวยการกองช่าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ  
 เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายก อบต.เป็นผู้
ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.ในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร         
พ.ศ. 2522 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบ  
 กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายก อบต.ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 
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ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องไป
เป็นเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  
การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับว่าการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนกา ร
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 60 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบล 
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และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  ในกรณีที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการ  ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน  ในกรณีที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ข้อบัญญัติ หรือค าสั่งใด  แต่งตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด  
ให้ผู้รักษาราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใน
ระหว่างรักษาราชการแทนด้วย  อ านาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติหรือ
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ค าสั่งใดหรือมติคณะรัฐมนตรีเรื่องใด  ถ้ากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติหรือค าสั่งนั้น  หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลก็ได้  แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปฏิบัติราชการแทน  ให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ  การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องกระท าภายใต้การก ากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ไว้ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายก อบต.มอบหมายให้รองนายก อบต. นายก อบต.มอบหมายให้ปลัด อบต. รองปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด อบต.มอบหมายให้รองปลัด อบต. ปละปลัด อบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
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7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
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8. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ส านักงานปลัด 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 
 

 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น 

2. หลักการและเหตุผล 

 สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท า
ให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ     
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้าง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ 
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เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
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รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก อบต.ต าบลโนนแดง กับปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 2. เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
 4. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก อบต.กับปลัด 
อบต. และปลัด อบต.กับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดใน
ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



    แผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตสี่ปี (พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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 1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมนิ ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 
 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :  การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
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 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 



    แผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตสี่ปี (พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

60 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติกร ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ :  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงยังให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดย
อิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไป
ยัง ส.ต.ง. แล้ว แต่ ส.ต.ง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงาน
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ต ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 

 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝุ ายนิติ
การและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เพ่ือ
ความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 2. เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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6. วิธีด าเนินการ  
 - ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 
ล าดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภ าพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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6. วิธีด าเนินการ  
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

 

ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ ”ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดย
มิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น  
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ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน 
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
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 1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
แดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

6. วิธีด าเนินการ  
 1. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 3. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานนิติการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที ่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 
ล าดับที่ 1 
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1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและตัวแทนหมู่บ้านได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าร่วมอบรม   จ านวน  70  คน 
 ผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละ  80 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ  80 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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6. วิธีด าเนินการ  
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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6. วิธีด าเนินการ  
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
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- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ประชาสัมพันธ์ งานธุรการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
ขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่าน
ทางสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
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 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล สื่อมวลชนและ
ประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
 4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 4.4 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 4.5 ปูายประชาสัมพันธ์ 
 4.6 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 เสียงตามสาย 
 4.8 อ่ืนๆ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ  
 1. เสนออนุมัติโครงการ 
 2. ด าเนินการประชุม 
 3. มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 4. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 100,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ซึ่งออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความพึงพอใจใน
สื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ :  จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลและตามหมู่บ้าน เป็นต้น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ  
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
 
 

-67- 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 
ล าดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ :  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ  
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนแดง และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ :  อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 12 วรรคท้าย ก าหนดให้มีสถานที่กลางส าหรับเป็น
ศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และประกาศกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ลง
วันที่ 30 กันยายน 2553 ข้อ 7 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้สถานที่กลางด าเนินการตาม
ระเบียบจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของสถานที่กลาง โดยอาจพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าเป็นผู้ด าเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของ
สถานที่กลางด าเนินการแทนก็ได้ ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวให้ท าเท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของสถานที่กลาง อนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ
หรือส่วนราชการอ่ืนที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กาง ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยงานของรัฐตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดด้วย 

 2. อ าเภอบรบือ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ จ านวน 16 แห่ง ประกอบด้วยองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 15 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 1 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีงบประมาณในการ
พัฒนาในพื้นที่ของตนเองพอสมควร จ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีการสอบราคาหรือประกวดราคา เพ่ือหาผู้รับจ้างใน
การด าเนินโครงการพัฒนาของตนเป็นประจ าและมีจ านวนมากขึ้นทุกปี ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบาย
ในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายปูองกันปัญหาดังกล่าวด้วยนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการสมยอมใน
การเสนอราคา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใช้
สถานที่กลางที่จังหวัดก าหนดเพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ในการยื่นซองและเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคา  
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3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอมีความ
โปร่งใสเชื่อถือได้ 
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



    แผนปฏิบัติการปอูงกันการทจุริตสี่ปี (พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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 3. เพ่ือให้สถานที่รับซอง – เปิดซอง ในการสอบราคา และประกวดราคามีความพร้อม ปลอดภัยและ
สามารถด าเนินการตามได้ตามระเบียบกฎหมาย 
 4. เพ่ือสร้างการบริการที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มาติดต่อ 
 5. เพ่ือให้วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ในการด าเนินการสอบราคาและประกวดราคามีความพร้อมอยู่
เสมอ 
 6. เพ่ือสร้างมาตรฐานรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอแม่สายเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 7. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอบรบือ ให้มีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมี
สถานที่ส าหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานและอ านวยการจัดซื้อจัดจ้างและการรักษาความ
ปลอดภัยในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลที่ดิน , ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ
ที่ดินเพ่ือน ามาประกอบการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการดูแลท าความสะอาดภายในศูนย์ฯ และบริเวณโดยรอบอาคาร 
 4. จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการ และอ านวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้พร้อมเสมอ 
 5. จัดให้มีการบริการที่ดีต่อผู้ติดราชการและผู้เข้าร่วมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความประทับใจ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอบรบือ ที่ตั้ง ณ ที่ท าการอ าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 

6. วิธีด าเนินการ  
 อุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 1 ครั้ง/ปี 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
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 2. มีสถานที่ในการปิดประกาศสอบราคาและประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ระดับอ าเภออย่างเป็นระเบียบและมั่นคงถาวร 
 3. มีสถานที่รับซอง – เปิดซอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความพร้อม มีความโปร่งใส สะดวก 
และเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 
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 4. มีความสะดวกคล่องตัวในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. ผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความพอใจในการ
บริการและความยุติธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอ สะดวก ทันสมัย เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการ
ให้บริการต้อนรับตามหลักการบริการสาธารณะที่ดี 
 7. ผู้มารับบริการเกิดความรู้สึกประทับใจ ในการได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการติดต่อ
ราชการหรือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 8. ท าให้การบริหารจัดการในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
 9. คณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีต่อส่วนราชการ 
 10. ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และมีข้อมูลในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ครบถ้วน ถูกต้อง 
 11. ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอบรบือ ได้รับการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 4 

 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้ด าเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจึง
ได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปี พ.ศ. 2561 ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าหมู่บ้าน 
 3. เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของหมู่บ้าน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
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 4. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 5. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
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 6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้าน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 20 หมู่บ้าน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของหมู่บ้าน เพ่ือน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  

6. วิธีด าเนินการ  
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. ประสานหมู่บ้านเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
 3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
 5. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
 6. จดัประชุมผู้น าหมู่บ้านและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
 7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
 8. จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดเวทีประชุมประชาคม และจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน 20 หมู่บ้าน  แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 100,000.- บาท  

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
 3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
 6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ :  การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
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2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  

6. วิธีด าเนินการ   
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 043 – 731123 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย์ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
 2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ  
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ   
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ   
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
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 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
เหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 2. เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3. เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ   
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ   
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่ภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 3. รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 4. ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข ์
 3. ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่พบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่พบประชาชน เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชน
ตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้าน
ต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่
ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับ
การประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 2. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนใน
พ้ืนที ่
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 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนหมู่บ้านต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน 

5. พื้นที่ด าเนินการ   
 ก าหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนา
ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โดยแบ่งเป็นแต่หมู่บ้าน / ชุมชน 

6. วิธีด าเนินการ   
 1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  
 4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
 5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการ
แก่ประชาชนทั้ง 20 หมู่บ้าน 
  4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
  5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย 
  7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 200,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนประชาชนทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
แดงอย่างทั่วถึง 
 2. ประชาชนทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมี
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงก าหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จ านวน 7 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน  เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดงเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดงและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดงความต้องการของประชาคมหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 

 

 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ ต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ 

2. เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ 
3. เพ่ือรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
4. เพ่ือรับทราบระดับผลส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
5. เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  มาใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ไข ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
6. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือน าไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จ านวน 11 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ  
 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน  เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 2 ปี ตามท่ีระเบียบฯ ก าหนด  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดง  เพ่ือติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการและรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน และความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง  และระดับผลส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

 
 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
       4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดงเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 
 2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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 3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 5. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมคีวามเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
 4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดท ารายงานควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายก อบต.ต าบลโนนแดงทราบตามแบบ
ที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
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 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล xxx
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

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

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 

 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้ อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่ 
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โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ
หรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงได้จัดส่งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จัดขึ้น หรือหน่วยงาน
ต่างๆที่ด าเนินการจัดอบรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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 4. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ตามท่ีโครงการอบรมก าหนด 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเข้ารับการอบรม 
 3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
 4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตามท่ีโครงการก าหนด 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000.- บาท หรือตามโครงการก าหนด 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
 3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 4. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
 2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณถนนอุดมสรยุทธ และตามหมู่บ้านในเขตต าบลโนนแดง 
 3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท ์
 4. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 5. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 5,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 2. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
  


