แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
********************************
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กาหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
แก้ว
จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วต่อไป องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วจึง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจง ทาทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว

คานา
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่
ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมาสู่การ
ปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงานด้านการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริต
ที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแก้ว จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการดาเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
......................................
หลักการเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กาหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กาหนดยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต”
ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
แก้ว จึงแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วต่อไปและเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero
Tolerance & Clean Thailand)ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝุายการเมือง
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ

-๒วิสัยทัศน์
“ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วน
ร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ”
คาอธิบายวิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่ วนตาบลหนองแก้ว จะมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม
เป็ น มิ ติ ใ หม่ ที่ ป ระชาชนประชาชนไม่ เ พิ ก เฉยต่ อ การทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แบบ มี ส่ ว นร่ ว มในการในการท างาน
ตรวจสอบได้ และมีเกียรติภูมิในความโปร่งใส
พันธกิจ ( Mission )
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการ เพื่อให้ปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้มีมาตรฐานสากล”
คาอธิบายพันธกิจ
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ ๔ ปีขา้ งหน้า จะเป็นการดาเนินงานทางาน
แบบบูรณาการทั้งระบบ เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในดารงชีวิต ตั้งแต่พื้นฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต การทางานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
และมีกลไกในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
เพราะประชาชน
สามารถเป็นผู้ปกปูองผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพื่อ
ยกระดับธรรมมาภิบาล ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ.
๒๕๖๔
วัตถุประสงค์การจัดทาแผน
1. เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแก้ว
2. เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสานึกและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วเป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

-๓5.เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
เป้าหมาย
ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทาแผนปฏิบัติ
การปูองกันการทุจริตสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สูงกว่าร้อยละ ๕๐
ประโยชน์ของการจัดทาแผน
1. เป็นกลไกและเครื่องมือที่สาคัญในการปูองกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้
การบริหารงานมีความโปร่งใส
2. จัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหา
การทุจริตได้
3. ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
4. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วจัดทาแผนปูองกันการทุจริตและนาไปสู่การปฏิบัติ
แล้วจะส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ด้วย

-๔-

แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
มิติ

ภารกิจตามมิติ

๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๑.๑ สร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการฝุาย
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น
และฝุายประจาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.ประชาสัมพันธ์มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
-ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
-แจ้งเวียนให้ทราบ
๒.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
-ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานคุณ
จริยธรรมทั้งในและนอกหน่วยงาน
๓.การคัดเลือกพนักงานดีเด่น
-คัดเลือกพนักงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงาน ให้เป็นแ
การทางาน
๔. การเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เรื่องเศรษฐกิจกิจ

- จัดฝึกอบรมหรือสนับสนุนการให้พนักงานเข้ารับการฝึกอ
เศรษฐกิจพอเพียง

-๕-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๑.๒การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วน
๑.๓ การสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน

มิติที่ ๑

รวม

๑. โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

จานวน..๖....โครงการ/กิจกรรม

-๖มิติ

ภารกิจตามมิติ

๒. การบริหารราชการเพื่อปูองกันการ ๒.๑แสดงเจตจานงทาง
ทุจริต
การเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร
๒.๒มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารองค์กา
ตาบลหนองแก้ว

๑.การเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง

๒. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยจ้างหน่วยงาน บ
ดาเนินการ

๒.๓มาตรการการใช้ดุลพินิจ
และใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไป
๑.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ดาเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๑.โครงการยกย่องผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิราชการแ
๒.๕มาตรการจัดการในกรณี ประชาชนดีเด่น
ได้ทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต

๑.ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิราชการขององค์การบริหารส่วน
แก้ว

มิติที่ ๒

จานวน..๖....โครงการ/กิจกรรม

รวม
-๗-

มิติ

ภารกิจตามมิติ

๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน

๓.๑ จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการ
ตามอานาจหน้าที่ของ อปท.
ได้ทุกขั้นตอน

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑. กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารข
พ.ศ. 2540”

-๘มิติ

ภารกิจตามมิติ

๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

มิติที่ ๓

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑ โครงการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอ
แก้ว
๒.การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส
ตาบลหนองแก้ว

๓.๓การส่งเสริมให้ประชาชนมี ๑.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวม
จานวน..๓....โครงการ/กิจกรรม

-๙มิติ

ภารกิจตามมิติ

๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกใน ๔.๑ มีการจัดวางระบบและ
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ รายงานการควบคุมภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกาหนด
๔.๒ การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
๔.๔เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต
มิติที่ ๔
รวม

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑. โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ประ
งบประมาณ

๑.กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ

๑.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑.กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

จานวน..๔....โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ลาดับที่
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
๒. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
๕. พื้นที่ดาเนินการ
๖. วิธีดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๘. งบประมาณดาเนินการ
๙. ผู้รับผิดชอบ
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์

-๑๐มิติที่ ๑ : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๑.๑ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : ประชาสัมพันธ์มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
๒. หลักการและเหตุผล
"...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครทาทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การทาให้บ้านเมืองมีความปกติ
สุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ที่การทาให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุม
คนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ "...
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปัจจุบันประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผลสาคัญที่ทาให้ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็น
อุปสรรคในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ค่านิยมในการบริโภค ความสะดวกสบาย และวัฒนธรรม
ระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใสในการบริหาร
ของภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก การทุจริตมีลักษณะ
เป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบมีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่างและหลากหลาย เช่น
การทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้อง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์ หรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้
เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบ สร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงในการปูองกันและ
ต่อต้านการทุจริตประพฤตติมิชอบ
ดังนั้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ได้ตระหนัก
และให้ความสาคัญในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต
และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น จึงเห็นควรให้มีการดาเนินโครงการ “ประชาสัมพันธ์มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม”

-๑๑๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วมีจิตสานึก ค่านิยม
ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว สามารถนากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ราชการและข้อบังคับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
๓.๔ เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทางานเป็นทีม และการพัฒนาเครือข่ายในการทางาน รวมถึงเป็น
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
๓.๕ เพื่อเสริมสร้างการทางานเป็นทีมในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๔. เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามคานิยามในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตามที่โครงการกาหนด
๖. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบ
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว จัดทาแบบสอบถามและสรุปผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแก้ว เพื่อประมวลปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
ผลลัพธ์

-๑๒๑๐.๑ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ที่เข้าร่วมโครงการมี จิตสานึก
ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทางานเป็นทีม และการพัฒนาเครือข่ายในการทางาน รวมถึง
เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ลาดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
๒. หลักการและเหตุผล
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสาคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความสาเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสาเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้าที่ใดๆ แล้ว
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จาเป็นในการทางาน ย่อมทาให้องค์กรนั้นๆ
ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์การทางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้นาทางในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง หน้าที่และบทบาท
แห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน
ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
แล้ว ย่อมนาพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการ
ทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต
ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการดาเนิน

-๑๓ชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจต
คติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา
และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มา
ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
๔. เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๔. กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๗. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
๑. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
๒. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการดาเนินงานตามโครงการฯ
๓. จัดทารายละเอียดโครงการฯ กาหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ
๔. เสนอรายละเอียดโครงการ กาหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิด
ความเหมาะสม
๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
๖. วัดและประเมินผลโครงการฯ
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

-๑๔๒. บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตได้
อย่างแท้จริง
๓. ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการ
ทางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
ลาดับที่ ๓
๑. ชื่อโครงการ : การคัดเลือกพนักงานดีเด่น
๒. หลักการและเหตุผล
"...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครทาทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การทาให้บ้านเมืองมี
ความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ที่การทาให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง
และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ "...
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปัจจุบันประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ อีกทั้งได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เหตุผลสาคัญที่ทาให้ปัญหาการ
ทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้ เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ยังมีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็น
อุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ค่านิยมในการบริโภค ความสะดวกสบาย และ
วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ประกอบกับปัญหาความล่าช้าและความโปร่งใส
ในการบริหารของภาครัฐ รวมทั้งการละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสมมานานและเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก
การทุจริตมีลักษณะเป็นวัฏจักรและเครือข่ายที่เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบมีรูปแบบการทุจริตที่แตกต่าง
และหลากหลาย เช่น การทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริม ปลูกฝัง

-๑๕ค่านิยมที่สร้างสรรค์ หรือเครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกไม่ให้เกิดพฤติกรรม
ในเชิงลบ สร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤตติมิชอบ
ดังนั้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ได้
ตระหนักและให้ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดาเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการ
และ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จึงเห็นควรให้มีการดาเนินโครงการ “คัดเลือกพนักงานดีเด่น”
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๓.๒ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วมีจิตสานึก
ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว สามารถนากฎหมาย กฎ
ระเบียบราชการและข้อบังคับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
๓.๔ เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การทางานเป็นทีม และการพัฒนาเครือข่ายในการทางาน
รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
๓.๕ เพื่อเสริมสร้างการทางานเป็นทีมในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๔. เป้าหมาย

-๑๖เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามคานิยามในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และพนักงาน
จ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตามที่โครงการกาหนด
๖. วิธีการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ คัดเลือกพนักงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูพนักงานให้เป็นแบบอย่างในการทางาน
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณในการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ตัวชี้วัด
-พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ความมุ่งมั่นในการปฏบัติงาน
ผลลัพธ์
๑๐.๑ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ที่เข้าร่วมโครงการมี จิตสานึก
ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

-๑๗ลาดับที่ ๔
๑. ชื่อโครงการ : การเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล
ทุกนโยบายของรัฐบาลการขับเคลื่อนประเทศต้องเพิ่มพูนความรู้ สร้างอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอและ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยงบนพื้นฐานของความรอบรู้ ความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการควบคู่ไปกับการกระทาที่ไม่เบียดเบียนกัน
คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลตลอดจนการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกัน
ในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกันสร้างสรรค์พลังในทางบวกนาไปสู่ความ
สามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
เพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มี
การดาเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่างๆ ใช้ปัจจัยด้านพื้นฐานในการดาเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปใช้ใน
การบริโภค มีส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และ
ล้มลุกต่าง ๆ ไว้ บริโภค เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย โหระพา มะนาว มะกรูด ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คุณค่า
สร้างความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว สานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึง
ความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-๑๘๒. เพื่อให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว มีการใช้ชีวิตประจาวันตามหลักการของความ
พอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ฟุมเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้
๔. กลุ่มเป้าหมาย
๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑. จัดอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. พนักงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและนาความรู้ ไปใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน
๒. พนักงานที่เข้าร่วมโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
๑. เชิญพนักงานเข้าร่วมโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. ติดต่อวิทยากรบรรยาย
๔. จัดเตรียมเอกสาร และสถานที่ใช้ในการอบรม

-๑๙๕. จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
๖. ประเมินผลการดาเนินการตามโครงการ
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. พนักงานองค์การบริหารงานส่วนตาบลหนองแก้วมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
๓. พนักงานองค์การบริหารงานส่วนตาบลหนองแก้วสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือนและรู้จักวิถีชีวิต
พอเพียง

-๒๐ลาดับที่ ๕
๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการและเหตุผล
ทุกนโยบายของรัฐบาลการขับเคลื่อนประเทศต้องเพิ่มพูนความรู้ สร้างอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอและ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยงบนพื้นฐานของความรอบรู้ ความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการควบคู่ไปกับการกระทาที่ไม่เบียดเบียนกัน
คานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลตลอดจนการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกัน
ในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกันสร้างสรรค์พลังในทางบวกนาไปสู่ความ
สามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดาเนินชีวิตให้
อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไม่ต้อง
พึ่งพาปัจจัยภายนอกต่างๆ ใช้ปัจจัยด้านพื้นฐานในการดาเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปใช้ในการบริโภค มี
ส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และล้มลุกต่าง ๆ
ไว้ บริโภค เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย โหระพา มะนาว มะกรูด ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายใน
ครอบครัว และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คุณค่า สร้างความรัก
สามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป สานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-๒๑๒. เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปในตาบลหนองแก้วมีการใช้ชีวิตประจาวันตามหลักการของความ
พอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบครอบ ไม่ฟุมเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้
๓. เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการมีแหล่งอาหารไว้บริโภคในราคาถูก
๔. เพื่อให้ ประชาชนภายในเขตพื้นที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน
๕. เพื่อเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
๔. กลุ่มเป้าหมาย
๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑. จัดอบรมการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนในตาบลหนองแก้ว จานวน ๑๐๐ คน
๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการฝึกอบรมและนาความรู้ ไปใช้ประกอบอาชีพได้
ส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน รั้วรอบบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชสมุนไพร เครื่องเทศ และล้มลุกต่าง ๆ
ไว้ บริโภค ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
๒. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลหนองแก้ว
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ

-๒๒๑. เชิญกลุ่มเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ
๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๓. ติดต่อวิทยากรบรรยาย
๔. จัดเตรียมเอกสาร และสถานที่ใช้ในการอบรม
๕. จัดการฝึกอบรมตามโครงการ
๖. ประเมินผลการดาเนินการตามโครงการ
๘. งบประมาณ
๕๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประชาชนสามารถใช้ชีวิตในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่าได้
๒. ประชาชนในตาบลหนองแก้วมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
๓. ประชาชนในตาบลหนองแก้วสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือนและรู้จักวิถีชีวิต
พอเพียง

-๒๓ลาดับที่ ๖
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
๒. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชน เป็นกาลังที่สาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และความมั่นคงของชาติในอนาคต นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินชีวิต อันส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา
เรียนรู้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม สาหรับการดาเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคมได้อย่างยั่งยืน ภายใต้
สถานการณ์ที่อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะสิ่งดีกับสิ่งที่ไม่ดี และเลือกปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วร่วมกับโรงเรียนในเขตตาบลหนองแก้ว ได้เล็งเห็นความสาคัญในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อปลูกฝังคุณงามความดี การ
ประพฤติดี ให้กับเด็กและเยาวชนของโรงเรียนเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดาเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการปลูกฝังส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมและ
จริยธรรม สามารถนามาใช้ในการเรียนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักเสียสละ อดทน อดกลั้น และมีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน

-๒๔๔. เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
๔. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (โรงเรียนในเขตตาบลหนองแก้ว)
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตาบลหนองแก้วหรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
๒. ประชุมการวางแผน การดาเนินงาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
๓. ดาเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๔. สรุปผล – รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ
๘. งบประมาณ
๓๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-๒๕๑. เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้อง
๒. เด็กและเยาวชน สามารถนาหลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตในสังคมได้
๓. เด็กและเยาวชน มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
๔. เด็กและเยาวชน รู้จักเสียสละ อดทน อดกลั้น มีความสามัคคีในหมู่คณะ
มิติที่ ๒ : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
๒.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกาหนด
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานออกเป็น ๖
ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

-๒๖ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาได้เท่าที่
จาเป็นตามกรอบกฎหมายกาหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคาครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนทางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจานวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนทางานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป
ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องแสดงเจตจานงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่

-๒๗๓. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทาแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
๑. ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ
๒. มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
๓. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๗. กิจกรรมและวิธีการดาเนินการ
๑. ประกาศเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดตั้งคณะทางาน
๔. ประชุมคณะทางาน
๕. จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๖. ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต

-๒๘๗. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต
๘. รายงานผลการดาเนินงาน
๘. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
- มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน
- มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ๔ ปี
ผลลัพธ์
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วได้
- ลดข้อร้องเรียนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๒.๒มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

-๒๙ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่และกฎหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ.
๒๕๕๒ ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กาหนดให้
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจาเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกโครงการและกิจกรรม

-๓๐๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ หอ
กระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว และหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๖. วิธีดาเนินการ
๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง
- ประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง

-๓๑- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
๒. นาส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
๑๐.๒ ผลลัพธ์
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้

-๓๒ลาดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชน
๒. หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว มีหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณการ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทาบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง ๗ หมู่บ้าน ใน
พื้นที่ ๔๗.๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๙,๘๑๒.๕ ไร่ นั้น องค์การบริหารส่วนตาบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบ
ว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การ
ให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ.
๒๕๕๒ ที่กาหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กาหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ เพื่อเป็นการสร้าง
ความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจาเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา

-๓๓๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ
๓.๒ เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน
๓.๓ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
๓.๔ เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทาการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว จานวน ๑ ครั้ง ต่อปี
๕. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ในเขตตาบลหนองแก้ว
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการ
๖.๒ ดาเนินการสารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วตามรูปแบบ
ที่กาหนด
๖.๓ สรุปประมวลผลการสารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วทราบ
๖.๔ ปิดประกาศผลสารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ
๖.๕ นาผลการประเมินมาปรับปรุงการทางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

-๓๔๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ผลผลิต
- ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแก้ว จานวน ๒ ฉบับ
๑๐.๒ ผลผลิต
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
๒.๓มาตรการการใช้ดุลพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

-๓๕ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การ
กระจายอานาจตัดสินใจ การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การ
ดาเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลหนองแก้วเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็น
งานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการทางานเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทาให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อานวยความสะดวกเพื่องานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึง
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

-๓๖๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๒. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
๓. เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทางานของบุคลากรให้คานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ
๔. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตตาบลหนองแก้ว และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๕. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. จัดให้มีการประชุมคณะทางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
๓. จัดทาประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
๔. ดาเนินการจัดทากิจกรรมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
(๑) ปรับปรุงแผนผังกาหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
(๒) ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน

-๓๗(๓) จัดทาเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
(๔) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน
(๕) จัดทา/เตรียมแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ
(๖) จัดทาคาสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งเวลาทาการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ
(๗) การมอบอานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน
๕. มีการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
๖. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนาจุดบกพร่องในการ
จัดทาโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลหนองแก้ว
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
๒. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

-๓๘๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
๒. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทาให้
การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุก
ระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแก้ว จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทา
ความดี เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและ
คุณธรรม เป็นรากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
๒. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
๓. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น กุศ
โลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

-๓๙๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๖. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่าน
ทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
แก้ว สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

-๔๐ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแก้ว เนื่องจากเห็นความสาคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสาคัญช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการดาเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อาเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วยังให้ความสาคัญกับ
การตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ
การให้ความร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี ได้
มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คาชี้แจงและอานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตาม
ข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง ส.ต.ง.
แล้ว แต่ ส.ต.ง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดาเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดาเนินการทางวินัย สานักปลัดฯ มีหน้าที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่โดยมิชอบ

-๔๑นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน ป.ป.ช./สานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว เพื่อความ
โปร่งใส และปูองกันการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต
๒. เพื่อความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ทุกสานัก/กอง จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๖. วิธีดาเนินการ
- ทุกสานัก/กอง/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกาหนด
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

-๔๒๙. ผู้รับผิดชอบ
ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต
๒. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วมีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทางานที่จาเป็นต้องมีใน
ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการทางานคือการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
รับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ”
และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูล

-๔๓ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้
สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการทางานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแก้ว
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วมีความโปร่งใสในการทางานมากยิ่งขึ้น จึงได้
จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นาความโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสาคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ทางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้เข้าร่วมอบรม

จานวน ๗๐ คน

ผลการเรียนรู้เฉลี่ย

ร้อยละ ๘๐

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว

-๔๔๖. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนที่ ๑ สารวจความต้องการอบรม
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ ๓ ดาเนินกิจกรรม
ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้
ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

-๔๕ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทา
ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วได้ดาเนินการจัดโครงการประชุมประชาคม เพื่อนา
โครงการ กิจกรรมต่างๆ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึงการนาเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลในปีถัดไป
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น
๒. เพื่อระดมความคิดเห็นและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นาชุมชน
๓. เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
๕. เพื่อฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

-๔๖๖. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จานวน ๗ หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแก้ว สาหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๖. วิธีดาเนินการ
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ
๒. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
๓. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
๕. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทาการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
๖. จัดประชุมผู้นาชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กาหนด
๗. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
๘. จัดทาแผนชุมชนเพื่อส่งให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

-๔๗๗. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จานวน ๗ หมู่บ้าน
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔
๘. งบประมาณดาเนินการ
๑๐,๐๐๐.- บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น
๒. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน
๓. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบล
๔. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
๕. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย
๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-๔๘ลาดับที่ ๒
๑. ชื่อโครงการ : การดาเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเปูาหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพื่อไว้สาหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป
๒. เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
แก้ว
๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลกับประชาชนในพื้นที่
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนราคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน

-๔๙ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. นาเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและ
เร่งด่วน
๔. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้
๖.๑ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๖.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๘๒๖๑๖๘ ทางโทรสารหมายเลข ๐๔๕-๘๒๖๑๖๘
๖.๓ ทางเว็บไซต์
๖.๔ ทางไปรษณีย์
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ

-๕๐๙. ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจาสัปดาห์/ประจาเดือน ทาให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๒. สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓. แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน
๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
แก้ว
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
กาหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของ
คณะกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบล มีองค์กรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วขึ้น

-๕๑๓. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การ
บริหารส่วนตาบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วกาหนดด้วยความถูกต้อง
โปร่งใส และสุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตาบล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ครบวาระการดารง
ตาแหน่ง ๒ ปี
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว

-๕๒๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแก้วเพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแก้วและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วเพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแก้วความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ประจาปีงบประมาณ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแก้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดาเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสาคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กาหนด โดย
ผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจน ดังนั้น การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

-๕๓๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
๔. เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๕. เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๖. วิธีการดาเนินการ
๑. จัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๒. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่
ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

-๕๔ภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ
๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่ทางราชการกาหนด
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
๕. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล
๗. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น

-๕๕๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดาเนินการได้
ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้
๓. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. ในการบริหารจัดการต้องทาอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทางาน
ขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว

-๕๖๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๖. วิธีดาเนินการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปี และจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด เพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสาเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
๓. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ

-๕๗๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทาผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และทาให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย
คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้อง
เสี่ยงกับการกระทาผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ
ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน

-๕๘และปราบปรามการทุจริต สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว จึงได้จัดส่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองแก้วเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จัดขึ้น หรือหน่วยงานต่างๆที่ดาเนินการจัด
อบรม
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๓. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
๔. เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา
๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๕. พื้นที่ดาเนินการ
ตามที่โครงการอบรมกาหนด
๖. วิธีดาเนินการ
๑. จัดทาโครงการ/แผนงาน

-๕๙-

๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเข้ารับการอบรม
๓. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
๔. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ตามที่โครงการกาหนด
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
๓. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดาเนินกิจการที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

-๖๐๔. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ลาดับที่ ๑
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็นที่ทุกภาคส่วนใน
สังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ
ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต
๒. เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๕. พื้นที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว

-๖๑๖. วิธีดาเนินการ
๑. ขออนุมัติจัดทาปูายประชาสัมพันธ์
๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ตามหมู่บ้านในเขตตาบลหนองแก้ว
๓. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์
๔. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
๕. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
๖. ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๘. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑. จานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๒. นาเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปดาเนินการปรับปรุงแก้ไข

