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ก 

ค าน า 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้สอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้าน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยน าหลักธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกลไกในการ
พัฒนาตามกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง  
ให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment : ITA) ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน 
การทุจริต  และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
ความสุจริต  และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจ านงสุจริตของฝ่ายบริหาร  
อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่
มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ ๑  บทน า ประกอบด้วย การเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร  หลักการและเหตุผล  
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  เป้าหมาย  และประโยชน์ของการจัดท าแผน 

  ส่วนที่ ๒  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และ
จ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570)  โดยแยกเป็น 4 มิติ รวมทั้งสิ้นจ านวน  
๒๙ โครงการ  ดังนี้ 

  มิติที่ ๑ :  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต  จ านวน ๙ โครงการ 

  มิติที่ ๒ :  การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส  จ านวน ๑๓ โครงการ 

  มิติที่ ๓ :  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  จ านวน ๒ โครงการ 

  มิติที่ ๔ :  การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ านวน ๕ โครงการ 

  ส่วนที่ ๓  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่  จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่ และของประเทศ  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนสูงสุด 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
  กันยายน  2565 
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บทน า 
 

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 1.1) การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

                                             โอกาสการเกิดการทุจริต (Likelihood) 

5 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตมากกว่า  5 ครั้งต่อปี 

4 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน  4  ครั้งต่อปี 

3 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน  3  ครั้งตอ่ปี 

2 โอกาสเกิดการกระท าทุจริตไม่เกิน  2  ครั้งต่อปี 

1 โอกาสเกิดการกระท าทุจริต  1  ครั้งต่อปี 

 

                                              ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 
เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ /เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทาง
ยุติธรรม 

4 ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส  สื่อมวลชน/สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว 

3 มีการกระท าอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ 

2 หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 

1 ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส 

  

                                                          Rick Score                                                     

โอกาสเกิด                                    ผลกระทบ (Impact)   

(Likelihood) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

๔ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

๓ ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

๒ ต่ า   ปานกลาง สูง สูงมาก 

๑ ต่ า   ปานกลาง สูง สูง 



3 
 1.2) การก าหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk Score (L x I) 

Likelihood       Impact        Risk Score 
      (L)                (I)              (L x I)                                                                     

1 การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

     ๑) ผู้บริหารด าเนินการตามนโยบายของตนเอง
แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     ๒) บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของ
ผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมายและระเบียบรองรับ หรือ 

ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 

 

 

 

       3                  5                 สูง 

 

 

๒ การบริหารงานบุคคล      การบรรจุ  แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่ 
พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดแทนการด าเนินการ 

 

 

       1                 4                  สูง 
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ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk Score (L x I) 

Likelihood       Impact        Risk Score 

      (L)                (I)                (L x I)                                                                     

๓ การให้บริการสาธารณะ/การบริการประชาชน      ๑) ไม่ให้บริการประชาชนตามล าดับ อันเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม 
หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับการบริการที่เร็วขึ้น 

     ๒) มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
จากผู้รับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลก
กับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต 

 

 

        1                 4                  สูง 

 

4 การบริหารงานการเงิน/งบประมาณ  การจัดซื้อจัด
จ้าง  การบริหารพัสดุ  และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของทางราชการ 

     ๑) การบริหารงานการเงิน/งบประมาณ ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

     ๒) การจัดซื้อจัดจ้าง  ในขั้นตอนการสรรหาผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โดยวิธีคัดเลือก มีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง  ส่งเสริมให้เกิดการ 
ฮ้ัวประมูล  หรือเพ่ือแลกกับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
อ่ืนใด 

     ๓) น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนตน 

       1                  5                  สูง 

 

        

3                 5                  สูงมาก 

 

 

       5                  1                  สูง 
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  ๑.๓) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๑ การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร 

     ๑) ผู้บริหารด าเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

     ๒) บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดย
ไม่มีกฎหมายและระเบียบรองรับ หรือ 

ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 

๑) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัด ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ 
    กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 

๒) ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน  
    ส่วนท้องถิ่น 

๓) ก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการบริการงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
    ของราชการ  

๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของหน่วยงาน 
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ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

2 การบริหารงานบุคคล 

     การบรรจุ  แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และ
การมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแทนการด าเนินการ 

๑. มาตรการเปิดเผยนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้บังคับใน  
    หน่วยงานให้แก่สาธารณะ 

๒. มาตรการเปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหาและ 
    คัดเลือกบุคลากร  ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลการ  ด้านการพัฒนาบุคลากร  ด้าน 
    การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  และด้านการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญ 
    ก าลังใจ ใหแ้ก่สาธารณะ 

๓. มาตรการเผยแพร่ผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีให้แก่สาธารณะ 
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ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๓ การให้บริการสาธารณะ/การบริการประชาชน 

    ๑) ไม่ให้บริการประชาชนตามล าดับ อันเนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คน 
บางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพ่ือให้ได้รับการบริการที่เร็วขึ้น 

     ๒) มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จาก
ผู้รับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพ่ือแลกกับการ
ให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต 

1. มาตรการเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้แก่สาธารณะ  

๒. มาตรการเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

๓. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ผ่านแบบส ารวจความพึงพอใจในการ  
    ให้บริการส าหรับประชาชน  หรือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่าน 
    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

4. มาตรการ NO Gift Policy 

5. มาตรการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
    มิชอบของหน่วยงาน 
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ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

๔ การบริหารงานการเงิน/งบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหาร
พัสดุ  และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ 

    ๑) การบริหารงานการเงิน/งบประมาณ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

     ๒) การจัดซื้อจัดจ้าง  ในขั้นตอนการสรรหาผู้รับจ้างงานก่อสร้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/โดยวิธีคัดเลือก มีการเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวก
พ้อง  ส่งเสริมให้เกิดการฮ้ัวประมูล  หรือเพ่ือแลกกับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด 

     ๓) น าทรัพยส์ินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนตน 

 

 

1. มาตรการเปิดเผยแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้แก่สาธารณะ 

๒. มาตรการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนของหน่วยงานเพื่อแสดงความก้าวหน้า 
    ในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ในรูปแบบรายเดือน หรือ 
    รายไตรมาส หรือรายหกเดือน 

๓. มาตรการเผยแพร่รายงานความก้าวหน้าในการบริหารงานตามแผนการใช้จ่าย 
    งบประมาณประจ าปีให้แก่สาธารณะ 

๔. มาตรการแสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีที่ผ่านมา 
    ให้แก่สาธารณะ 

๕. มาตรการเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศการจัดซื้อ 
    จัดจ้าง ตามท่ีหน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
    บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ให้แก่สาธารณะ 

๖. มาตรการการจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้แก่สาธารณะ 
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ล าดับที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

  

 

๗. มาตรการส่งเสริมและพัฒนาการตรวจสอบภายใน การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
    ให้ผู้บริหารทราบ 

๘. มาตรการมอบหมายบุคคลให้ท าหน้าที่ในการรับผิดชอบการยืมใช้งาน การรับคืน และ 
    การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ 

๙. มาตรการจัดท าคู่มือการยืมใช้งาน การรับคืน และการตรวจสอบทรัพย์สินของทาง 
    ราชการ และการเผยแพร่ให้สาธารณะ 
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๒. หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 
2580 กล่าวคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยจะมี 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ทั้งการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยก าหนด
ตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2580 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index - CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว จึงได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้ว่าหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป โดยในระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2566 - 2570) ได้ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 ประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index - CPI) อยู่ ใน อั น ดั บ  1  ใน  4 3  แล ะ /ห รื อ ได้ ค ะแ น น ไม่ ต่ า ก ว่ า  
57 คะแนน และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 85 คะแนน 
ขึ้นไป  

  องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - TI) เผยแพร่ผลคะแนนดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ประจ าปี 2564 ผลปรากฏว่าประเทศไทยได้  
35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 110 โลก ซึ่งลดลงจากปี 2563 ย่อมสะท้อน 
ให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเร่งด่วน  

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปัจจุบัน
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,850 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่
ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นกลไกส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปราศจากการทุจริต น าเงิน
งบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ประเทศชาติก็จะมี
ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ  

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

11 
 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่ (พ.ศ. 2566 – 2570) อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  
ที่ก าหนดไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2570 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ทั้งหมด (ร้อยละ 100) ต้องได้คะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป รวมทั้งประเทศไทยต้องมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index 
- CPI) อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 57 คะแนน   

 3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

  (1) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ต่อสาธารณชน 

  (2) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึก และความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรม เพ่ือบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

  (3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เป็นไปตามหลักธรรมา- 
ภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

  (4) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต  ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  (5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ให้มี
ประสิทธิภาพ และปลอดจากการทุจริต 

4. เป้าหมาย 

  (1) คดีทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ลดลงและปลอดจากการทุจริต ภายในปี 
พ.ศ. 2570 

  (2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีคะแนน ITA เพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
(85 คะแนนขึ้นไป) ในรอบปี พ.ศ. 2566 - 2570  

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

  (1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้แสดงเจตจ านงสุจริตต่อสาธารณชน  

  (2) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีวัฒนธรรมสุจริต บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตามประมวลจริยธรรมเพ่ือบังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  

  (3) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีการบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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  (4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่ 

  (5) เพ่ือยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
ให้มีประสิทธิภาพ และปลอดจากการทุจริต 
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ส่วนที่ 2 
แผนการปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 

 

 



1๔ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 
มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 

มาตรการ 
ปี 2566 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2567 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2568  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2569  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2570 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

มิติที่ 
๑ 

๑. การเสริมสร้าง 
    จิตส านึกและ 
    ความตระหนัก 
    แก่บุคลากร 
    ทั้งข้าราชการ 
    การเมือง 
    ฝ่ายบริหาร  
    ข้าราชการ 
    การเมืองฝ่าย 
    สภาท้องถิ่น  
    และฝ่ายประจ า 
    ของ อปท. 

๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย 
    และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน 
    ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิก 
    สภาท้องถิ่น 

๒. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
    ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ 
    ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่ 
    บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 
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๑๕ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2567 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2568  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2569  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2570 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

  ๓. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
    ตามประมวลจริยธรรมขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น” 

๔. โครงการป้องกันผลประโยชน์ 
    ทับซ้อนขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น 

๕. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม 
    คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง 
    วัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

๖. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการ 
    ต่อต้านการทุจริต 

๗. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน  
    “บริการเป็นเลิศ” 

 

- 

 

 
- 

 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
- 

 
- 

 

 

- 

 

 
- 

 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
- 

 
- 

 

- 

 

 
- 

 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
- 

 
- 

 

- 

 

 
- 

 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
- 

 
- 

 

 

- 

 

 
- 

 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 

 
- 

 
- 
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๑๖ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2567 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2568  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2569  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2570 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

  

 
 

 
๒. การสร้าง 
    จิตส านึก 
    และความ 
    ตระหนักแก่ 
    ประชาชน 
    ทุกภาคส่วน 
    ในท้องถิ่น 

๘. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ 
    ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน  
    ด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์ 
    สุจริต 

๑. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    แก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
    ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม 
    กิจกรรมของ อบต.หนองแจ้งใหญ่ 

 

 

- 
 
 

 

- 
 

 
 

- 
 
 

 

- 
 

 

 

 

- 
 
 

 

- 
 

 

 

- 
 
 

 

- 
 

 

 

 

- 
 
 

 

- 
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๑๗ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2567 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2568  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2569  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2570 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

มิติที่  
๒ 

๑. มาตรการ 
    เปิดเผยข้อมูล 
    ข่าวสาร 
    สาธารณะ 
    ขององค์กร 
    ปกครองส่วน 
    ท้องถิน่ 
 
 
๒. มาตรการ 
    ส่งเสริม   
    คุณธรรมและ 
    ความโปร่งใส 

๑. มาตรการปรับปรุงและพัฒนา 
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ 
    ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใส 
    ในการบริหารงบประมาณ 

๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
    และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
    ข่าวสารของ อบต.หนองแจ้งใหญ่ 

๑. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน า 
    หลักธรรมภิบาลมาใช้ในการ 
    บริหารงานของผู้บริหารองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
    ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริต 
    เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ 
    โปร่งใส 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
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๑๘ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2567 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2568  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2569  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2570 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

  ๒. มาตรการ NO GIFT POLICY 

๓. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ 
    บริหารงานบุคคล 

๔. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ 
    ทับซ้อนขององค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

๕. โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการ 
    ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

๖. โครงการประเมินความพึงพอใจ 
    ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง 
    แจ้งใหญ ่

๗. มาตรการจัดท าแผนป้องกัน 
    การทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรม 
    และความโปร่งใส 

- 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 

- 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 

- 
 
 

- 

 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 
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๑๙ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2567 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2568  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2569  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2570 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 ๓. มาตรการ 
    ลดการใช้ 
    ดุลพินิจ 
    ในการ 
    ปฏิบัติงาน 

๑. โครงการจัดท าคู่มือส าหรับ 
    ประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๒. โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐาน 
    การปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง 
    ใหญ ่

๓. โครงการจัดท ามาตรฐาน 
    การให้บริการประชาชน 

- 

 
- 
 
 
 

- 
 

- 

 
- 
 
 

 
- 
 

- 

 
- 
 
 
 

- 

 

- 

 
- 
 
 
 

- 
 

- 

 
- 
 
 
 

- 
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๒๐ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2567 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2568  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2569  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2570 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

มิติที่  
๓ 

๑. การรับฟัง 
    ความคิดเห็น  
    การรับและ 
    ตอบสนอง 
    เรื่องร้องเรียน 
    /ร้องทุกข์ 

๑. โครงการจัดเวที่ประชาคม 

๒. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ 
    ร้องทุกข์ขององค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

30,000 
 
 

- 
 

 

30,000 
 
- 
 

 

30,000 
 
- 
 

30,000 
 
- 
 

 

30,000 
 
- 
 

 

 

มิติที่  
๔ 

๑. การจัดวาง 
    ระบบ 
    ตรวจสอบ 
    ภายใน การ 
    ควบคุม 
    ภายใน และ 
    การบริหาร 
    ความเสี่ยง 
    การทุจริต 

๑. โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ 
    ภายในประจ าปี 

๒. กิจกรรมติดตามประเมินผลการ 
    ควบคุมภายใน 

 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 

 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 
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๒๑ 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/ 
มาตรการ 

ปี 2566 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2567 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2568  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2569  
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี 2570 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

 ๒. การส่งเสริม 
    บทบาท 
    กาตรวจสอบ 
    ของสภา 
    ท้องถิ่น 

๓. มาตรการ 
    จัดการเรื่อง 
    ร้องเรียน 
    การทุจริต 

๑. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 
    ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
 
 

๑. มาตรการจัดการในการณีได้ทราบ  
    หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ 
    การทุจริตขององค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

๒. มาตรการจัดให้มีระบบและ 
    ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
    เกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ 
    บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 

 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 

 
 

 



 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
 

๑. การเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
    ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าของปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

    1.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตะหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอ านาจหน้าที่ 
    และการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 
 

1. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี ่ยวข้อองกับการปฏิบัติงานส าหรับ 
    บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส าหรับ 
     บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

   การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ ามักเกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม จึงส่งผลให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระท าผิดกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนา
ท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

  ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความรอบคอบ ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และผู้มี
ส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์

  ๑) เพ่ือให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ๒) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มี
ความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
ราชการ 

  ๓) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

  บุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จ านวน  47  คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

  ๑) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

  ๒) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมการด าเนินโครงการ 

  ๓) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

  ๔) จัดท าเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  ๕) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

  ๖) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

  ๗) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

  ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

   ผลผลิต 

  ๑) มีการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิน่ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี 

  ๒) บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ท าแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 
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  ผลลัพธ์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความรอบคอบ ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มี  
ส่วนได้ส่วนเสีย (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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2. โครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู ้ด ้านกฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวข้องกับกา ร 
    ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ 
      ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิสภาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น  เพ่ือให้การบริหารงาน และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์

  ๑) เพ่ือให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้เพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๒) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้มี
ความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
ราชการ 

  ๓) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

  บุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน  47  คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

  ๑) จัดท าโครงการ/แผนงานและขออนุมัติด าเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร 

  ๒) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

  3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากร 
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์  สื่อสังคมออนไลน์  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  จดหมายข่าว  เป็นต้น 

  4) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

  5) รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 

  ๑) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับ
บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์  สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อย่างน้อย 5 ช่องทาง และไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
รายไตรมาส) 

  ๒) บุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ท าแบบทดสอบ/แบบประเมิน) 

  ผลลัพธ์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีการบริหารงานโดยยึดอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความชอบธรรม ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล/แบบสอบถามประชาชน) 
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3. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่ วนต าบล 
    หนองแจ้งใหญ่” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือกก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน า
แนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งในในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับ
น าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

3. วัตถุประสงค ์

  ๑) เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสาก 

๒) เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓) เพ่ือให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔) เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ 
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน
และสังคม ตามล าดับ 

๕) เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 47 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

  ๑) จัดท ามาตรการและขออนุมัติด าเนินการต่อผู้มีอ านาจ 

  ๒) ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับบุคลากรในองค์กร
และสาธารณชน 

  ๓) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแนวทางและรูปแบบ 
ที่ก าหนด 

  ๔) ด าเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด 

  ๕) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่
สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งในของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามแนวทางและรูปแบบที่ก าหนด) 

  ๖) ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

  ๗) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 

  ๑) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

  ๒) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบ
ประเมินผล) 
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  ผลลัพธ์ 

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
(ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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    1.2 การเสริมสร้างจิตส านึกและความตะหนักในการยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
    ประโยชน์ส่วนตน ที ่จะ ไม่กระท าการอัน เป็นการขัดก ันแห่งผลประโยชน์หรือการมี 
   ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

2. หลกัการและเหตุผล 

  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงได้ด าเนินโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค ์

  ๑) เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

  ๒) เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

  ๓) เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

  พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จ านวน  31  คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

  ๑) จัดตั้งคณะท างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่าง ๆ  

  ๒) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท า
ร่างคู่มือ/แนวทางกการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๓) จัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 
แนวทางการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  ๔) ปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ และจัดท าคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

  ๕) จัดประชุมเพ่ือให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

  ๖) เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
และสาธารณชนได้รับทราบ 

  ๗) รายงานผลการด าเนินการ 

 6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 

  ๑) พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์  
ทับซ้อน ร้อยละ 80 ของจ านวนพนักงานฯ (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินผล/แบบทดสอบความรู้) 

  ๒) มีคู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน ๑ ชุด 

  ๓) มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่สาธารณชน อย่างน้อย ๒ ช่องทาง 
(เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หนังสือเวียน เป็นต้น) 

  ผลลัพธ์ 

  พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีความประพฤติปฏิบัติงานโดยยึดมั่นประโยชน์
ส่วนรวม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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 1.3 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

1. โครงการฝึกอบรมการส่ง เสิรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ 
    เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ  
    เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

  การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน นอกจากผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบแล้วยังต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จของ
องค์กรอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้าง
จิตส านึกให้บุคลากรตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดินของ
สังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งสร้าง
จิตส านึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการท างานอันจะน าไปสู่การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และความส าเร็จของ
องค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

3. วัตถุประสงค ์

  ๑) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ น าหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสุข 

  ๒) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

  เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จ านวน 47 คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

  ๑) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 

  ๒) มอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ทีเก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

  ๓) ก าหนดรูปแบบ ก าหนดการ และหัวข้อการอบรม 

  ๔) ประสานงานกับบุคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร เชิญกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ 
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  ๕) ด าเนินการตามรูปแบบและก าหนดการที่ก าหนด 

  ๖) รายงานผลการด าเนินการ 

  ๗) เผยแพร่การด าเนินโครงการผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

 100,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 

  ๑) มีการจัดอบรมจ านวน ๑ ครั้ง 

  ๒) ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง ใหญ่  
มีความรู้ความเข้าใจหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการปฏิบัติงานได้  
ไม่น้อยกว่าร้อย 80 (ส ารวจโดยใช้แบบทดสอบความรู้/แบบประเมินผล) 

  ผลลัพธ์ 

  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ น าหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 
ในหน่วยงาน (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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2. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ดานการต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงได้ก าหนดด าเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการต่อต้านการทุจริต สอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระท าการทุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต อันจะ
น าไปสู่การเป็นองค์กรที่ปลอดการทุจริตในที่สุด 

3. วัตถุประสงค ์

  ๑) เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

  ๒) เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนั กงาน
ทั่วไป เฝ้าระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
จ านวน  47  คน 

5. วิธีการด าเนินการ 

  ๑) จัดท าโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 

  ๒) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 

  ๓) รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต 

  ๔) น าข้อมูลที่ได้มาจัดท าเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่ก าหนด (เช่น แผ่นพับ จดหมาย
ข่าว วีดีทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 

  ๕) ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางที่ก าหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 

  ๑) มีการเผยแพร่ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตจ านวนอย่างน้อย 5 เรื่องข้ึนไป 

  ๒) คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบทดสอบ) 

  ผลลัพธ์ 

  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า พนักงานทั่วไป เฝ้า
ระวังการทุจริต และร่วมกันต่อต้านการทุจริต (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินติดตามผล) 
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3. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบุคคลต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 และหมวด 8 ชี้ให้เห็นถึ งวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง  
ซึ่งภารกิจที่ส าคัญคือการบริการประชาชนตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หากพนักงานหรือบุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีจิตในการบริการและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน  
ไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชนผู้รับบริการ หากองค์กรมีการยกย่อง 
ชมเชย หรือให้รางวัล พนักงานหรือบุคลากรที่ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ บริการด้วยความเป็นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบัติ ก็จะเป็นต้นแบบให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอ่ืน ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่พนักงาน บุคลากร ผู้ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการต่อไป 

  เพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และสร้างขวัญและก าลังใจให้พนักงาน บุคลากร 
ผู้ให้บริการ ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ จึงได้จัดท าโครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน “การบริการ 
เป็นเลิศ” 

3. วัตถุประสงค ์

  ๑) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านบริการยอดเยี่ยม และเป็นต้นแบบให้แก่บุคลากรคนอ่ืน ๆ 
ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม 

  ๒) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ 

  ๓) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

  ๔) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และเกิดความเชื่อมั่น
ในองค์กร 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

  บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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5. วิธีการด าเนินการ 

  ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ด้านการบริการเป็นเลิศ 

  ๒) คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านการบริการเป็นเลิศ 

  ๓) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านการบริการเป็นเลิศ และเผยแพร่ให้
บุคลากรให้ทราบ 

  ๔) เชิญชวนให้ส านัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ ด้านการบริการเป็นเลิศ 

  ๕) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ด้านการบริการเป็นเลิศ โดยประเมินผลจาก
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยน าผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากประชาชนมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน
ร่วมด้วย 

  ๖) ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ ด้านการบริการเป็นเลิศ 

  ๗) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรต้นแบบ ด้านการบริการเป็นเลิศ 

  ๘) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์บุคลากรต้นแบบ ด้านการบริการเป็นเลิศ ให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน
และสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลายหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 

  มีพนักงานต้นแบบด้านบริการประชาชนยอดเยี่ยม 

  ผลลัพธ์ 

  ๑) ประชาชนผู้รับบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจการให้บริการ) 

  ๒) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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4. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  
    และซื่อสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  
    และซื่อสัตย์สุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 1 และหมวดที่ 8 ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการด านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง 
หากพนักงานหรือบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ลดปัญหาการทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงได้ด าเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร  
ที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์ เพ่ือยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล 
พนักงานหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์ เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้แก่พนักงานและบุคลากรคนอ่ืน ๆ ในองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน บุคลากร 
ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

  ๑) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพนักงานต้นแบบด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 ๒) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

5. วิธีการด าเนินการ 

  ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

 ๒) คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติ 

 ๓) จัดท าประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบ 

 ๔) เชิญชวนให้ส านัก/กองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
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 ๕) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

 ๖) ประกาศผลการคัดเลือก 

 ๗) มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

 ๘) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว เป็นต้น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีบุคลากรต้นแบบด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต 

 ผลลัพธ์ 

 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานลดลง 
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2.การสร้างจิตส านึกและความตะหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
 

     2.1 เสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต 
 

1. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ 
    เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม 
    ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน  
อันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน  
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ อย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงจัดกิจกรรม  
ยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุ จริตแก่บุคคล หน่วยงาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์ และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ 
และควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3. วัตถุประสงค ์

  ๑) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

  ๒) เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 ๓) เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

  ๑) ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองแจ้งใหญ่ 

 ๒) ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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5. วิธีการด าเนินการ 

  ๑) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือก
บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 

  ๒) คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 

 ๓) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

  ผลผลิต 

  จ านวนบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  ผลลัพธ์ 

  ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส 
 

1. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

    1.1 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและการด าเนินงาน 
 

1. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้รัฐต้องจัดการให้ประชาชนมีโอกาส
กว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง และมีสิทธิได้รู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจ้งใหญ่ จึงได้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางในสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์

  ๑) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบครัน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 ๒) เพ่ือมีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส าหรับประชาชน 

 ๓) เพ่ือจัดแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน 

 ๔) เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

5. วิธีการด าเนินการ 

 ๑) จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการให้มี  
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 ๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

 ๓) จัดตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๔) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออ่ืน ๆ 

 ๕) จัดท าข้อมูลแสดงการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ าเสมอ โดยให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคา
กลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 ๖) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมลู หรือรับฟังค าติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ เช่น 

      - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาท าการ 

      - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อ
สอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น 

      - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล่อง/ตู้รับฟังความ
คิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 

 ๗) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือ
ระบบ Call Center 

 8. จัดให้มีการบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 

 9. จัดท ารายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอ
ผู้บริหาร 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีจ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ช่องทาง 
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 ๒) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

 ผลลัพธ์ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (ใช้แบบส ารวจ
ความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 
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    1.2 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ 
 

1. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง  
ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงด าเนินโครงการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างได้
ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 ๒) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล 

 ๓) เพ่ือป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ๑) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 ๒) ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

5. วิธีด าเนินการ 

 ๑) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 

 ๒) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชน  
ได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ  
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 ๓) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่ วนได้เสีย เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบ  
การใช้จ่ายงบประมาณ 

 ๔) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 

 ๕) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ 
เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น 

 ๖) ประชุมก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 ๗) รายงานผลการด าเนินการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและ
สาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่ 

      ๗.๑) ผลการด าเนินโครงการ 

      ๗.๒) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

      ๗.๓) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบก าหนด 

      ๗.๔) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปปี 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

 ๒) มีการจัดเวทีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ครั้ง 

 ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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    1.3 การเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

1. มาตรการ เปิด เผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธ ารณะของ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ทั้งในเรื่องการ
จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล 

 ดังนั้น เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ได้ จึงได้จัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และ
มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่
เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง จัดให้มี
การปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

3. วัตถุประสงค ์

  ๑) เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ เช่น 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อ ฯลฯ 

 ๒) เพ่ือก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนด 

 ๓) เพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

 ๔) เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส และประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรม - 
ภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ส านัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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5. วิธีการด าเนินการ 

 ๑) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 ๒) ประชุมคณะท างานฯ  

     ๒.๑) ก าหนดแนวทาง/มาตรการเพ่ือก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ต่อสาธารณชน โดยพิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์การบิหารส่วนต าบลหนองแจ้ งใหญ่ และสื่อ
ออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลากหลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

  2.1.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร 
อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

  2.1.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน รายงานก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประจ าปีรอบ ๖ เดือน รายงานก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือ
หรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  
E – Service 

  2.1.3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รายงาน
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีรอบ ๖ เดือน รายงานก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรอบ ๖ เดือน ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

  2.1.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  2.1.5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม 

     2.2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

 3) ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 ๔) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ให้ผู้บริหารทราบ 
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6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช่งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสาธารชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ และสื่อออนไลน์รูปแบบอ่ืน ๆ และช่องทางที่หลายหลาย ใน ๕ ประเด็น ดังนี้ 

     - ข้อมูลพื้นฐาน 

     - การบริหารงาน 

     - การบริหารเงินงบประมาณ 

     - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

     - การส่งเสริมความโปร่งใส 

 ๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 

 ๓) ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับท่ีก าหนด 

 ๔) ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมุลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

 ผลลัพธ์ 

 ๑) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององคการบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

 ๒) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองแจ้งใหญ่ 
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2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
 

    2.1 การแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นไป 
   ตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหาร 
 

1. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
    เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารานของผู้บริหาร  
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
     เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในระดับท้องถิ่น และคาดหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นกลไกที่ส าคัญในการสร้างวัฒนธรรม
สุจริต รวมทั้งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น การบริหาร
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จึงได้มีการด าเนินการจัดท ามาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน  
การทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ แสดงเจตนารมณ์ในการน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับ
คุณธรรรมและความโปร่งใส 

 ๒) เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่สู่การรับรู้ของประชาชน 

 ๓) เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ๑) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

 ๒) ประชาชน 
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5. วิธีด าเนินการ 

  ๑) จัดท ามาตรการและขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ 

 ๒) ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง/ช่องทางในการแสดงเจตนารมณ์ฯ 

 ๓) จัดท าประกาศเจตนารมณ์ ในการน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 ๔) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการ/แผนงาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจิตฯ 

 ๕) จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 ๖) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

 ๗) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนด 

 ๘) ผู้บริหารควบคุมติดตามให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 ๙) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 ๑๐) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีการประกาศเจตนารมณ์ในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

   ๒) มีนโยบาย/มาตรการ/แผนงานของผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

 ๓) มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ พ.ศ. 2566 – 2570 
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 ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน
ขึ้นไป) 
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    2.2 การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

1. มาตรการ NO GIFT POLICY 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ No Gift Policy 

2. หลักการและเหตุผล 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นที่ (๒๑) การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้การพัฒนาค่านิยมของ
นักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ” 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เล็งเห็นความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหาร
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดท ามาตรา No Gift Policy ขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท า
อันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 ๒) เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. วิธีด าเนินการ 

 ๑) ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพ่ือร่วมกันจัดท ามาตรการ “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให”้ 

 ๒) จัดท าประกาศใช้ No Gift Policy พร้อมแนวทางการด าเนินการตามมาตรการ No Gift Policy 

 ๓) ผู้บริหารประกาศใช้ No Gift Policy 

 ๔) เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy ให้แก่บุคลากรในองค์กรและสาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน 

 ๕) ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ No Gift Policy 
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 ๖) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 ๑) มีประกาศใช้ No Gift Policy จ านวน 1 ฉบับ 

 ๒) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
ด าเนินการตามแนวทาง No Gift Policy จ านวนร้อยละ 100 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบส ารวจ) 

 ผลลัพธ์ 

 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ไม่มี 
เรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน 
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2. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้มี
อ านาจจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมา - 
ภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 

 การขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรรม
ขัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมเพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ องค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองแจ้งใหญ่ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

 ๑) เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจ้งใหญ ่

 ๒) เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคคลมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 ๓) เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคล 

 ๔) เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้คนดี  
คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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5. วิธีการด าเนินการ 

 ๑) ผู้บริหารก าหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ 

 ๒) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอ านาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 

 ๓) จัดตั้งคณะท างานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

 ๔) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคคลภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม
ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร 

 ๕) คณะท างานพิจารณาก าหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น 

      - มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างาน
ส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ 

      - มาตรการน าผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

      - มาตรการน าผลการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสขององค์กร ( ITA) มาใช้ในการเลื่อนขั้น 
เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร 

      - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้ง ให้เป็น
พนักงาน 

      - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 

      ฯลฯ 

 ๖) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 

 ๗) ด าเนินการตามมาตรการ 

 ๘) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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8. ผลผลิต/ผลลพัธ์ 

 ผลผลิต 

 มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ๑ มาตรการ 

 ผลลัพธ์ 

 ข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ลดลง 
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3. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก าหนให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
รวมทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้
ก าหนดให้การด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
การด าเนินการที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดท า “มาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่” 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 ๒) เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๓) เพ่ือป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. วิธีด าเนินการ 

 ๑) จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 ๒) จัดท าประกาศและแนวทางการด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 ๓) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน 
ในการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน 

 ๔) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับ  
ผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๕) ด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

 ๖) รายงานผลการด าเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน ๑ ฉบับ 

 ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง 
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๕. โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความโปร่งในในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้ง  
ในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและการจัดท า บริการ
สาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

 เพ่ือให้การบริหารการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเสริมสร้างความโปร่งใส  
ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือให้มีการบริหารทรัพย์สินของทางราชการที่โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบ
ได้ เกิดประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารทรัพย์สินของหน่วยงาน 

 ๒) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ๑) บุคลากรของหน่วยงาน 

 ๒) ประชาชน 

5. วิธีด าเนินการ 

 ๑) จัดท าประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ 
โดยก าหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 

 ๒) จัดท าคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ 

 ๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบกการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน 
แผนผังขั้นตอนในการด าเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่าง ๆ 

 ๔) ด าเนินการติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยการวางระบบการท าระเบียบการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียน
การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ 

 ๕) รายงานผลการด าเนินงาน 
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๖. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ  
อย่างน้อย ๑ ฉบับ 

 ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง 
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๖. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน  
    ต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อกาให้บริการขององค์การบริหารส่วน 
    ต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น บริหารกิจการในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภายใต้โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งหวังให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมา - 
ภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งจะส่งผลให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากร ตลอดจนภาวการณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้มากขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการให้บริการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการประเมินความพึงพอใจ  
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 ๒) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 ๓) เพ่ือสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

๕. วิธีการด าเนินการ 

 ๑) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

      ๑.๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

      ๑.๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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      ๑.๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

      ๑.๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

      ๑.๕) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

      ๑.๖) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๒) จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการ 
ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่มแสดงความพึงพอใจแบบธนาคาร 

 ๓) จัดให้ประชาชนได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

 ๔) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย
ปีละ ๒ ครั้ง 

 ๕) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบ
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย  
หอกระจายข่าว เป็นต้น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงปบระมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีระบบ/ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 

 ผลลัพธ์ 

 จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 

๑. มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตและยกระดับ
มาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสความสุจริต และบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน จึงได้
ด าเนินการจัดท า "แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)" เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่บริหารงาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพ่ือยกระดับการบริหารงานเพ่ือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 ๒) เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

5. วิธีด าเนินการ 

 ๑) จัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒) ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือศึกษารูปแบบกรอบรายละเอียดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต, จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

 ๓) เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่ก าหนด รวมถึงรายงานการท า
แผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบ
รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(E-PlaneNACC) ทางเว็บไซต์ส านักงาน ป.ช.ช. http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

 ๔) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 

 ๖) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ 
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 ๗) รายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการท าแผนฯ ให้แก่ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ทางระบบผ่านระบบรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  
การทุ จ ริ ต ข อ งอ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  (E-PlaneNACC) ท า ง เว็ บ ไซ ต์ ส านั ก งาน  ป .ช .ช . 
http//www.nacc.go.th เป็นต้น 

 ๘) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่ง ๆ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 ผลลัพธ์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน (85 คะแนน
ขึ้นไป) 
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3. มาตรการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 
 

    3.1 มีการจัดท าแผนภูมขั้นตอน/คู่มือการปฏิบัติงานและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชน รายละเอียดที่เกี ่ยวข้องในแต่ละขั ้นตอน เปิดเผย ณ ที ่ท าการและในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. โครงการจัดท าคู่ มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติการออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง ในการขออนุญาต 
ด าเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว หรือหลายแห่ง อีกทั้ง กฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชน อย่างมากและเป็น อุปสรรคต่อการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดั้งนั้น เพ่ือให้มีกฎหมายกลางที่มี
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ 
ค่าธรรมเนียม อีกทั้ง เป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ ให้
เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้
ประชาชนทราบที่ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนผ่านระบบสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้กระท าการใดจะต้อง
ได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน” เพ่ือ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มา 
รับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยสามารถสืบค้นได้จาก
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนด 

 ๒) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ 

 ๓) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 

 ๔) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

5. วิธีด าเนินการ 

 ๑) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

 ๒) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

 ๓) จัดท าคู่มือส าหรรับประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ยื่นค าขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ เป็นต้น 

 ๔) ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ณ จุดบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ๕) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ก าหนด เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ผลลัพธ์ 

 ๑) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ส ารวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ  
การให้บริการ) 

 ๒) จ านวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่ชอบธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง 
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๒. โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
    หนองแจ้งใหญ่ 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
    หนองแจ้งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ รวมทั้งภารกิจเกี่ยวกับการ
บริการสาธารณะแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็นจ านวนมาก โดยบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างาน 
ที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขึ้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท า
ขึ้นส าหรับงานที่มีความซับซ้อน มีหลายขั้นตอน และเกี่ยวข้องกับหลายคน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง ควรปฏิบัติงานอย่างไร เมื่อใด  
กับใคร 

 ๓) เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร 

 ๔) เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

๕. วิธีการด าเนินการ 

 ๑) แต่งตั้งคณะท างานในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ๒) ก าหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานส าหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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 ๓) จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ก าหนดวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด ส าหรับ
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

  ๔) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ 

 ๕) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 ๖) รายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ผลลัพธ์ 

 ข้อร้องเรียนเกีย่วกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง 
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๓. โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบั ติ 
ในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะ
หลักนิติธรรม และความเสมอภาค ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึ งการจัดท าบริการสาธารณะ 
ที่ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการอนุมัติ 
อนุญาต และการใช้อ านาจอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ 
และค านึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง 
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่และผู้ที่มาประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่
แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักกเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้  
ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการให้บริการประชาชนมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเที ยมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดท าโครงการมาตรฐานการให้บริการประชาชน 

๓. วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการประชาชน
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

๒) เพ่ือให้ประชาชนผู้รับบริการรับทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 

๓) เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการสามารถติดตามตรวจสอบการให้บริการได้ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

5. วิธีด าเนินการ 

๑) จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

๒) จัดให้มีการประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน 

๓) จัดท าประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้
ให้บริการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
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๔) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการในหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น 

     - ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

     - ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 

๕) เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
หน่วยงาน เช่น  

     - จัดท าป้ายแสดงแผนภูมิขั้นตอน มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบให้บริการในทุกกระบวนการ ณ จุดให้บริการ 

     - จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติการให้บริการ
ประชาชน 

     - จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างงการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 

๖) มีการติดตามประเมินผลการให้บริการตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

๗) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 ๑) หน่วยงานมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน 

 ๒) มีการเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบงาน
ให้บริการในทุกกระบวนการ ณ ที่ท าการและในเว็บไซต์หน่วยงาน 

 ผลลัพธ์ 

 ๑) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ๒) จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ลดลง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

1. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

    1.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจหน้าที่ 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ 
  เป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

     1.2 มีระบบและช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 

     1.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับ  
    เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 

1. โครงการจัดเวทีประชาคม 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคม 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม  
อย่างกว้างขวางและเท่าเทียม โดยให้ประชาชน กลุ่มองค์กร ชุมชน เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงศักยภาพความเห็น ความต้องการ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วม
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ร่วมติดสินใจ ร่วมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ด้วยการจัดท าโครงการจัดเวทีประชาคมขึ้น เพ่ือจะได้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน เพ่ือน ามา
เป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพ่ือจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวข้องในการกด าเนินกิจการ  
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

 ๒) เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

 ๓) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

 ๔) เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 ๕) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 

 ๖) เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

5. วิธีการด าเนินการ 

 ๑) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเวทีประชาคม 

 ๒) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม
ประชุมประชาคม เพ่ือก าหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และ
สถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ชี้น า และครอบคลุมจ านวนประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

 ๓) น าผล/ข้อเสนอต่าง ๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรมผ่านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ๔) ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และประกาศให้ประชาชนทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 30,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีการจัดประชุมเวทีประชาคมในชุมชน ครอบคลุมประชากรตามสัดส่วนทุกพ้ืนที่ อย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียมกัน 

 ผลลัพธ์ 

 ๑) ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 

 ๒) เกิดเครือข่ายภาคประชาชน 

 ๓) มีข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
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2. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เห็นความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็น การตอบสนอง
เรื่องรวมร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามาพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน
บริการสาธารณะและการบริหารราชการของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โปร่งใส จึงได้จัดท ามาตรกการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนมากขึ้น เพ่ือก ากับติดตามในการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการ
จัดการแก้ไขปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินงานเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียน  
ต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เป็นธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
กระบวนการร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

3. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

 ๒) พัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา ช่องทาง  
การติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินกการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว 
สะดวกและเหมาะสม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

5. วิธีการด าเนินการ 

 ๑) จัดตั้งคณะท างานมาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แจ้งใหญ ่

 2) ประชุมคณะท างานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่ เพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 

 3) คณะท างานฯ ก าหนดมาตรการในการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

      3.1) การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

   - ก าหนดให้มีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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   - ก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระบวนการ
ร้องเรียน และข้ันตอนให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

  - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  

   - ก าหนดให้มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการจัดการแก้ไข
ปัญหา ช่องทางการติดตามผล และการแจ้งผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  

   - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน  
อย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

   - ก าหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
สามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง  

      3.2) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

   - จัดท าคู่มือหรือแนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวแสดงรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคล  
ภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงาน 
ทีร่ับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

   - ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน  

  - ก าหนดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส  

  - จัดท าข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

  - จัดท าข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ฯลฯ  

 4) จัดท าคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และคู่มือแนวทางการจัดการต่อ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

      5) ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่ ให้ทุกหน่วยรับทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 6) จัดท าฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน มีการวิเคราะห์และก าหนดก าหนดแนวทางในการป้องกัน และ
แก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดิมขึ้นอีก  

 7) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
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 8) คณะท างานฯ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการตามมาตรการ 

 9) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 

 10) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
ผู้บริหารรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 3) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่อ งทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และ
กระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 

 4) มีการแจ้งผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ  รวมทั้ง 
มีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง 

 5) มีการก ากับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้ง
ใหญ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม
ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 

 ผลลัพธ์ 

 ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
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มิต ิที ่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของ 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1. การจัดวางระบบตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
 

    1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบตรวจสอบภายใน 
 

1. โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์การในด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยง
จากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็น  
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน
อย่างมีมาตรฐานประกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์

๑) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการ
ประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๒) เพ่ือเป็นมาตรฐานการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดกรจัดสรรการใช้
ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุด  
ต่อองค์กร 

๓) เพ่ือน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ิมโอกาส 
ของความส าเร็จของงาน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

5. วิธีด าเนินการ 

๑) จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ
ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที ่

๒) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับได้ทั่วไป ปริมาณมากน้อยความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ 

๓) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตารฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

๕) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน 

๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

๗. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ผลผลิต 

๑) มมีหน่วยตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๒) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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ผลลัพธ์ 

๑) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ 

๒) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครั ด โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๓) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ ๕ 
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1.2  มีการจัดท าและรายงานผลการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
 

1. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ  
สั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน  ๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
ก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการ  
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนา
ให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

 เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น 

 2) เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 3) เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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 4) เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่  
ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

5. วิธีด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 5 

2) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประกอบด้วย 

 (1) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.1/ปค.2/ปค.3)  

  (2) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน : ปค.4) 

  (3) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน : ปค.5) 

  (4) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
(รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.6) 

 3) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 

 4) น าผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 5) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ท าการ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 2) สรุปข้อมูลผลการควบคุมภายในและจัดท าแผนปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ทุจริต โดยกิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 

 ผลลัพธ์ 

 1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 
80 ในระดับมาก) 

2) การเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ  ส่งผลให้การปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส 

3) การทุจรติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ลดลงร้อยละ 5 
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2. การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

    2.1 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
   ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี ่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ 
   ฝ่ายใด 
 

๑. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๒. หลักการและเหตุผล 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร มีความรู้ในข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการ
ตรวจสอบสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้ จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป  
โดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและลดการทุจริต 

  จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดกลไกการปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ช่วยลดปัญหาการทุจริต ส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์กร  

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 

 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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5. วิธีการด าเนินงาน 

 1) จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 

 2) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง  

 3) แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่าง  ๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่าง ๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 10,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 1) จัดอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และความรู้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา การตั้งกระทู้  และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง  

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติภารกิจ  
ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ผลลัพธ์ 

 สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้วยความเป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
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๓. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

    ๓ .๑ มีแนวปฏิบ ัต ิในการด า เน ินการต่อเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
   เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ 
    บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การ 
    บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ  เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง  
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรป กครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริต จึงได้ด าเนินการ
จัดท ามาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ่ 

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

 2) เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน 

 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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5. วิธีด าเนินการ 

 1) ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติร าชการ 
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 2) ก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียน 

 3) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

 4) ก าหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริ ต
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5) ก าหนดกระบวนการและข้ันตอนในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 

 6) ก าหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 7) ก าหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 8) จัดท าคู่มือ/แนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ ต้องแยกออกจากคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้  

      (1) วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน  

      (2) ขั้นตอน/วิธีการจัดการเรื่องร้องเรียน  

      (3) ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ 

      (4) ระยะเวลาในการด าเนินการ 

และประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการด าเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 9) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 

 10) จัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 11) รายงานผลการด าเนินการ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 ผลลัพธ์ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จ านวนเบาะแสะท่ีประชาชนแจ้งหน่วยงาน 
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    ๓ .2  จัด ให้ม ีระบบและช่องทางการรับ เรื ่องร้องเร ียนที ่ม ีประสิทธิภาพ  สะดวก รวด เร็ว  
   ปลอดภัยส าหรับผู้ร้องเรียน 
 

๑. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ 
    บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ  
     บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน  
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบ 
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานส่งเสริม
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการทุจริตขององค์กร จึงได้
ด าเนินการจัดท ามาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

3. วัตถุประสงค ์

 1) เพ่ือให้มีระบบ/ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย ส าหรับบุคลากร
และประชาชน 

 2) เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ภาคประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
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5. วิธีด าเนินการ 

 1) พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บน  
หน้าเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ) และจัดให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือ
ความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

  2) ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 3) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 

 4) ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 5) รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

7. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

9. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 ผลผลิต 

 มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยส าหรับ 
ผู้ร้องเรียน 

 ผลลัพธ์ 

 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณา
จากจ านวนข้อร้องเรียนจากประชาชน , จ านวนเบาะแสะที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน) 
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           งานนิติการ  ส านักปลัด 
           องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

          ติดต่อสอบถาม หมายเลข  044 346 290 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ : http://www.nongjangyai.go.th/contact.php?cat=2 

           แจ้งเรื่องทุจริต : http://www.nongjangyai.go.th/contact.php?cat=3 
 

ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บรกิารเพ่ือประชาชน 


