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ค าน า 

 
 

จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน   โดยจะต้อง
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง  และเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ 

 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล           
โนนหนามแท่ง จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2562 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่งต่อไป  
  
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. 2562-๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 

อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ  
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บทน า 

 

                 ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง     
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2562 - 2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต”   

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนาม
แท่ง จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2562 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความ
โปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  เพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 

และตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความ
ปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแผนยุ ทธศาสตร์
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตดังกล่าว  

เพ่ือป้องกันการทุจริต โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้การบริหารราชการที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้ 

มิติที ่๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติที ่๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติที ่๓ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที ่๔ การเสริมสร้างและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ  จึงได้

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยแปลงตามแนวทางยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และสอดคล้องกับกรอบ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย  ๔  มิติ   

 

มิติที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ 

          ๑. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
    ข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
๓. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
กลยุทธ์ 
๑. การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๒. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๓. การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการ ประพฤติปฏิบัติตน 
    ให้เป็นที่ประจักษ์ 
๕. การจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
กลยุทธ์ 
๑.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
     ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานไดทุ้กขั้นตอน 
๒.  การรับฟงัความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ของประชาชน 
๓.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
มิติที่ ๔   การเสริมสร้างและการปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 
๑.  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
     ก าหนด 
๒.  มีการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ 
    ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 

 

  วิสัยทัศน์         
“องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต” 
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  ค าอธิบายวิสัยทัศน์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  จะมุ่งสู่องค์กรที่มีมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม    
และส่งเสริมพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตและโปร่งใส  ถูกหลักตามกฎหมาย มุ่งมันท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริต คอรัปชั่น มุ่งสู่ราชการไทย ใสสะอาด  
 

พันธกิจ ( Mission )      
     

“ ปลูกฝัง  สร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เพ่ือให้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
มาตรฐานสากล” 
  ค าอธิบายพันธกิจ 

  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะ ๔ ปีข้างหน้า จะเป็นการด าเนินงานท างานแบบ
บูรณาการทั้งระบบ  เริ่มจากการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในด ารงชีวิต  ตั้งแต่พ้ืนฐานของความคิดที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริต การท างานที่มีการขับเคลื่อนนโยบายโปร่งใส  หัวใจคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน และ 
มีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน  เพราะประชาชนสามารถ
เป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือยกระดับธรรม
มาภิบาล ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในทุกมิติภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

วัตถุประสงค ์ 
 

1.  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

         ๒. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓.  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง       
มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ 
  ๔.  พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม  

๕.  พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                     ๖. เ พ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

   ๗. เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์โครงการ แผนงาน กิจกรรม วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ตัวชี้วัด และมาตรการ  

   ๘. เพ่ือสร้างจิตรส านึก คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนกับข้าราชการ  
   ๙. เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดขึ้นภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 

โดยการ ให้ความรู้ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรียน / กล่าวโทษ / ร้องทุกข์ / ร้องเรียน การมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเป็นผู้ สอดส่องดูแลการเฝ้าระวังและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมาย  
                     องค์การบริหารส่ วนต าบล โนนหนามแท่ ง  จะ ได้ ระดับคะแนนการประเมินตนเอง                 
(Self Assessment Report : SAR) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สูงกว่าร้อยละ  ๕๐ 
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ส่วนที่  ๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
           แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

             (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
               องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๑. การสร้างสังคมที่ไม่ทน   
    ต่อการทุจริต 

๑ .๑  ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก และคว าม
ตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
ประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.๑.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์บริหารส่วน
ต าบลโนนหนามแท่ง 
 
๑.๑.๒ ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจปฏิบัติงานตามหลัก    
ธรรมาภิบาล เช่น 

- ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
- ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด 
- มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีมีคุณธรรม       
 ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กัน 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๑.  การสร้างสังคมที่ไม่ทน   
    ต่อการทุจริต 
 
 
 
 
 
๒. การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการฝ่ายการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

๑.๑.๓ จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้ง
ฝ่ายประจ าและการเมือง  
 

    
๑.๑.๔ สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท า
การอัน เป็นการขัดกันแห่ งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๒.๑.๑ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพสัดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๒. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

๒.๒ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน
บุคคลในการด าเนินกิจการ ความ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๒.๒.๑ เชิดชูเกียรติส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและซื่อสัตย ์

- - -  

 ๒.๓  มาตรการจัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

๒.๓.๑  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กร
ได้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ร า ชก า รด้ ว ยคว ามซื่ อ สั ตย์ สุ จ ริ ต             
มีคุณธรรมจริยธรรมและบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่
ดี 
 -  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

๒.๓.๒  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด 
อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อปท. 
 -  มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 -  รับการประเมิน ตรวจสอบจากหน่วยงานก ากับดูแล 
 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่ เป็นการ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฎิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.ได้
ทุกขั้นตอน 

๓.๑.๑  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าดว้ยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
  - มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร 
 

๓.๑.๒  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การ
ค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 -  ประกาศแผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
 -  เปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจา้งให้ประชาชนทราบ 
 -  ผลการประเมินการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลของภาค
ประชาชน 
 

๓.๑.๓ มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เปน็ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของ
ประชาชน 
    -  เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับและสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 ๓.๒  การรับฟังความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
การด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะ
การด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเปน็อยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
    -  จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดท าข้อบัญญัต ิ

- - -  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ หมาย 

เหต ุงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริมบทบาท 
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.๒  การรับฟังความคิดเห็น  การ
รับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

๓.๒.๒  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
  - ก า หน ด ช่ อ ง ท า ง ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ขั้ น ต อน /
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 -  การประกาศเผยแพร่/ขั้นตอนร้องเรียน 
 -  มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนที่เหมาะสมและสะดวก 
เช่น มีกล่องรับเร่ืองราวร้องทุกข์ที่ส านักงาน/ที่ท าการ
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 

๓.๒.๓  ฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้ง
ข่าวการทุจริตแก่ประชาชน 
  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



12 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ปี  

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
หมายเหตุ  งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๓. การส่งเสริมบทบาทและ   
   การมีส่วนร่วมของภาค    
   ประชาชน 

๓.๓  การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
-  แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผน อบต.โนนหนาม
แท่ง 
-  การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
-  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติ
ราชการ 
-  การมีส่วนร่วมด าเนินตามโครงการ 
 

๓.๓.๒  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดหาพัสด ุ
 -  เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเป็นผูส้ังเกตการณ์ใน
จัดหาพัสด ุ
 

๓.๓.๓  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-  แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา อบต. 
-  การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล
โครงการ 
 
 
 
 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ปี  

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ หมาย
เหตุ  งบ 

ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔.๑  มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดนิ 

๔.๑.๑  มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้
ก ากับดูแล 
    - ระบบการควบคุมภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง ป้องกันการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๔.๑.๒ มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
- มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
- มีการน าผลการประเมินตรวจสอบภายในไปปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต 
 

 - 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 

 ๔.๒  การสนับสนุนให้ภาค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ
การบริหารราชการตาม
ช่ อ ง ท า ง ที่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้ 

๔.๒.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ขรก.พนจ. 
-  แต่งตั้งเป็นกรรมการบริการงานบุคคล 
-  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแผนอัตราก าลังและและแผนพัฒนาบุคลากร 
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
- ให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
- จัดให้มี/เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้
งบประมาณให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ทราบล่วงหน้าและแก่ผู้ที่ร้องขอ
หรือขอดู   

 - 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสริมสร้างและปรบัปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๒  การสนับสนุนให้ภาค
ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติ  หรือ
ก า รบ ริ ห า ร ร า ชกา รต า ม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการ
ได้ 

๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมสีว่นร่วมตรวจสอบ ก ากบั 
ดูแลการจัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบยีบข้อบังคับของ
กฎหมาย 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหา
พัสด ุ
- ออกประกาศรายงานผลการด าเนินโครงการทุกข้ันตอน
ให้ประชาชนทราบและตามช่องทางทีป่ระชาชนเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวก 

- - -  

 ๔.๓  การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

๔.๓.๑  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

๔.๓.๒  ส่งเสริมให้สมาชิกสภา อบต. มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารตามระบวนการ 
และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยไมฝ่ักใฝ่
ฝ่ายใดฝา่ยหนึ่ง 
 - สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น 
 

๑0,000 
 
 
- 
 

๑0,000 
 
 
- 
 

๑0,000 
 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ หมาย

เหตุ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๔. การเสริมสร้างและปรบัปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

๔.๔.๑  ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 - ขยายผลการด าเนินการการป้องกันการทุจริต มีบอร์ด
นิทรรศการ 
 - สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 
๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
-  มีการพัฒนาความร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายการ
ป้องกันการทุจริตจังหวัดอ านาจเจริญ และสร้างความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
ประชาสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  1 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังต่อไปนี้ (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็นว่า "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงาน,พนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
จัดฝึกอบรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
5,000             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- บุคลากรในหน่วยงานได้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- บุคลากรในหน่วยงานมีหลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  2 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังต่อไปนี้ (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็นว่า "หลักธรรมาภิบาล" มีความส าคัญต่อ
การด าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

      ๓.๑.๑ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
       ๓.๑.๒ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคล
ใกล้ชิด 
       ๓.๑.๓ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงาน
ให้แก่กัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงาน,พนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
จัดฝึกอบรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

- พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
- พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด 
- พนักงานเจ้าหน้าที่มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานที่ดีมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กัน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ล าดับที่  3 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็น ว่า "เวทีประชาคม" มีความส าคัญต่อการด าเนิน
ปฏิบัติงานของท้องถิ่นเป็นอย่างมากในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้แสดความคิดเห็นในด้านต่างๆในการพัฒนา 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นแผนการพัฒนาต าบล 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตต าบลโนนหนามแท่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
พื้นที่ 14 หมู่บ้าน 
6.วิธีด าเนินการ 
จัดท าเวทีประชาคม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
5,000             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้แสดความคิดเห็นในด้านต่างๆในการพัฒนา 
- ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
- เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นแผนการพัฒนาต าบล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  4 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ด ารงธรรม 

 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังต่อไปนี้ (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็น ว่า "การมีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์"      
มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของท้องถิ่นเป็นอย่างมากในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นและทราบ
เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้ร้องทุกข์ร้องเรียนปัญหาในด้านต่างๆ 
 3.2 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาการร้องเรียนของประชาชน 
 3.3 เพ่ือให้ปัญหาของประชาชนการรับการแก้อย่างรวดเร็ว 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตต าบลโนนหนามแท่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
จัดท าศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
5,000             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้ร้องทุกข์ร้องเรียนปัญหาในด้านต่างๆ 
- ทราบปัญหาของประชาชน 
- ปัญหาของประชาชนการรับการแก้อย่างรวดเร็ว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  5 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวการทุจริตแก่ประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังต่อไปนี้ (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็น ว่า "การฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ตรวจสอบและแจ้งข่าวการทุจริตแก่ประชาชน" มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของท้องถิ่นเป็นอย่างมากในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
    - เพื่อขยายผลการด าเนินการการป้องกันการทุจริต มีบอร์ดนิทรรศการ 
    - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตต าบลโนนหนามแท่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
ฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวการทุจริตแก่ประชาชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
5,000             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนมีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
  - มีการขยายผลการด าเนินการการป้องกันการทุจริต มีบอร์ดนิทรรศการ 
     - ประชาชนมีการสร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  6 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
    ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังต่อไปนี้ (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ
จ าเป็นและสมควร และองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็น ว่า "จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตร
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต" มีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของท้องถิ่นเป็นอย่างมากในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้บุคลากรรู้วิธีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรได้ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงาน,พนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัด หรือเขต 
6.วิธีด าเนินการ 
จัดส่งบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
5,000             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- บุคลากรได้รับความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- บุคลากรรู้วิธีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- บุคลากรได้ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  7 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจ าและการเมือง 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง มีแนวนโยบายให้องค์กรที่ปลอดจากการทุจริต มีคุณธรรม 
โปร่งใส ไร้ทุจริต เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และมีเจตจ านงแน่วแน่และนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารและด าเนินงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส พร้อมรับผิด และส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้แก่พนักงาน,พนักงานจ้าง มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึง การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของพนักงาน,พนักงานจ้างอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยัง
เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบติดตาม
การดาเนินงานของ เสริมสร้างทัศนคติ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รักษาวินัยและความถูกต้อง 
ยกระดับการยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม และมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้งได้ก าหนดคุณธรรม
จริยธรรม ในหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
สุจริต  
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงาน,พนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งฝ่ายประจ าและการเมือง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- พนักงาน,พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  
สุจริต  
- พนักงาน,พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
- พนักงาน,พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

    



23 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  8 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     

  ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันในเรื่องความโปร่งใสมีความส าคัญมากในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตาม
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์
อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ
สัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้างหลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้างหลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน  
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้างหลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน  
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้างไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหา
ต าแหน่งงานใหม ่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงาน,พนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
จัดส่งบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- พนักงาน,พนักงานจ้างหลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
- พนักงาน,พนักงานจ้างหลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  
- พนักงาน,พนักงานจ้างหลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพ่ือ ประโยชน์ส่วนตน  
- พนักงาน,พนักงานจ้างไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหาต าแหน่ง
งานใหม ่
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  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  9 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพสัดุ 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิของทางราชการ โดยยึดถือและปฏบิัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     

  ในสถานการณ์ยุคปัจจุบันได้เล็งถึงความส าคัญของความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฎิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้อง 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการและแนวทางในการสร้างความโปร่งใสให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือให้ได้รับ
การยอมรับและเชื่อถือ  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
ด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม
และประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด  
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดหาพัสดุด้วยความโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงาน,พนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
จัดส่งบุคลากรฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - พนักงาน,พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด  
 - พนักงาน,พนักงานจ้างปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 - พนักงาน,พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดหาพัสดุด้วยความโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วม 
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การรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  10 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   เชิดชูเกียรติส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและซื่อสัตย์ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     

  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง จะด าเนินการท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและซื่อสัตย์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะซื่อสัตย์
สุจริต เป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าด้วยความอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริต 
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้างมีขวัญก าลังใจในการท าความดี 
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้างได้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงาน,พนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
จัดท าประกาศเกียรติบัตรและรางวัล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-            
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - พนักงาน,พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าด้วยความอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริต 
 - พนักงาน,พนักงานจ้างมีขวัญก าลังใจในการท าความดี 
 - พนักงาน,พนักงานจ้างได้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  
ขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือ ผลประโยชน์  

อยู่และมีการใชอิ้ทธิพลตาม 

และความรบัผิดชอบเพื่อใหเ้กิดผลประโยชนส์ว่นตวั โดยกอ่ใหเ้กิดผลเสียตอ่ 

ผลประโยชน ์
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  11 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมและบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 -   
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐบาลและแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพ่ือให้เกิด
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ อันจะส่งผลต่อการลด
ปัญหาการทุจริตให้น้อยลงและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน จึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงไว้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้างได้ตระหนักถึงผลกระทบ  ที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรม “เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่โกง” ตลอดจนการด ารงชีวิตและการท างานบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้างได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตส านึกให้พนักงาน,พนักงานจ้าง สะท้อนถึงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต      
คอร์รัปชัน และผลักดันการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงาน,พนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 - พนักงาน,พนักงานจ้างไดต้ระหนักถึงผลกระทบ  ที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม 
“เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่โกง” ตลอดจนการด ารงชีวิตและการท างานบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- พนักงาน,พนักงานจ้างได้จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
- พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้สะท้อนถึงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และผลักดันการด าเนินการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
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    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  12 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฎิบัติราชการของ อปท. 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ที่ถูกก ากับดูแลโดยอ าเภอและ
จังหวัด และต้องปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย จึงต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบระดับอ าเภอและจังหวัด
เพ่ือรับค าแนะน าในการปฏิบัติงาน และรับข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันความ
ผิดพลาด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้รับความรู้และข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน จากหน่วยงานตรวจสอบ 
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้าง ไดใ้ห้ความส าคัญในการรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ 
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้ทราบถึงข้อผิดพลาดและข้อแก้ไขในการปฏิบัติงาน       
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงาน,พนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ตรวจสอบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้รับความรู้และข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน จากหน่วยงานตรวจสอบ 
- พนักงาน,พนักงานจ้าง ไดใ้ห้ความส าคัญในการรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ 
- พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้ทราบถึงข้อผิดพลาดและข้อแก้ไขในการปฏิบัติงาน       
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    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  13 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ได้มีกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในทุกๆด้าน เช่น
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้มีความโปร่งใสในการบริหาร
งบประมาณ ให้ประชาชนสมารถเข้าถึงได้ และให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้ความส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
- เพ่ือใหป้ระชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวก 
- เพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้       
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้ความส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวก 
- ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้       
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    รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  14 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ได้มีกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบของหน่วยงานในทุกๆด้าน เช่นการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและ
สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้มีความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ให้ประชาชนสมารถเข้าถึงได้ และให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง 
ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้ความส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านๆ ที่ประชาชนมีความต้องการทราบ 
- เพ่ือใหป้ระชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวกและครบถ้วน 
- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้       
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้ความส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านๆ ที่ประชาชนมีความต้องการทราบ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวกและครบถ้วน 
- ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้       
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  15 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ได้มีกิจกรรมประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  รายงานผลการปฏิบัติงานที่ อปท.ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้มีความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ให้ประชาชนสมารถ
เข้าถึงได้ และให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
ไดเ้ล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือให้พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้ความส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านๆ ที่ประชาชนมีความต้องการทราบ 
- เพ่ือใหป้ระชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวกและครบถ้วน 
- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้       
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้ความส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านๆ ที่ประชาชนมีความต้องการทราบ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวกและครบถ้วน 
- ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้       
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  16 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ โดยมีการประชุมประชาคมในการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท าโครงการ เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี และได้รับทราบถึงความต้องการของประชาชน ที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัด
กิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
- เพ่ือใหท้ราบถึงความต้องการของประชาชน 
- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้       
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในพ้ืนที่ 14 หมู่บ้าน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพฒันา  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
- ได้รับทราบถึงความต้องการของประชาชน 
- ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้       
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  17 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท า
งบประมาณ โดยแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนร่วม
เป็นกรรมการและได้ตรวจสอบได้ทราบถึงการบริหารงบประมาณ ว่าเป็นไปตามแผนที่ประชาชนได้จัดท ามา องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
- เพ่ือใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงแผนว่ามาจากความต้องการของประชาชนหรือไม ่
- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและสามารถตรวจสอบได้       
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
- ประชาชนได้ทราบถึงแผนว่ามาจากความต้องการของประชาชนหรือไม่ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลและสามารถตรวจสอบได้       
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  18 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ โดยการแต่งตั้ง
ประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการจัดหาพัสดุ เป็นกรรมการจัดหาพัสดุตรวจรับพัสดุ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงและร่วม
ตรวจสอบในการจัดหาพัสดุ และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
- เพ่ือใหป้ระชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดต่างๆ 
- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้       
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
กรรการจัดหาพัสดุที่เป็นประชาชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมในการจัดหาพัสดุ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
- ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดต่างๆ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้       
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  19 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ด าเนินการจัดท าระบบภายในของทุกส่วนราชการ เพ่ือให้ทราบ
และหาจุดอ่อนจุดเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ระบบควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ ป้องกันมิให้มีการทุจริตและเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง         
ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือให้มรีะบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือใหท้ราบถึงจุดเสี่ยงในการที่จะแก้ไขปัญหา 
- เพ่ือป้องกันการปฏิบัติที่ผิดพลาด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ให้มีระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
- ให้ทราบถึงจุดเสี่ยงในการที่จะแก้ไขปัญหา 
- ป้องกันการปฏิบัติที่ผิดพลาด 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  20 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท า
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ด าเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ของทุกส่วน
ราชการ เพื่อให้ทราบและหาจุดอ่อนจุดเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ระบบ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ในตามล าดับชั้นบังคับบัญชา
และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว      
จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือใหด้ าเนินการการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือใหม้ีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง 
- เพ่ือให้มีการรายงานผลการการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ด าเนินการการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
- มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง 
- มีการรายงานผลการการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  21 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ขรก.พนจ. 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ การบริหารงานบุคคล โดยมีการประกาศการจัดท าแผนอัตราก าลัง ให้ประชาชนได้รับทราบ การประกาศ
อัตราต าแหน่งที่ว่าง การประกาศสรรหาต าแหน่งที่ว่างและการประกาศคัดเลือกพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนหนามแท่ง  ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือใหป้ระชาชนได้รับทราบแผนอัตราก าลังพนักงาน,พนักงานจ้าง 
- เพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบในการบริหารงานบุคคล 
- เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงานบุคคล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
งานบริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
ประกาศการจัดท าแผนอัตราก าลัง ให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้รับทราบแผนอัตราก าลังพนักงาน,พนักงานจ้าง 
- ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบในการบริหารงานบุคคล 
- มีการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงานบุคคล 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  22 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
ประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณ มีการเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณ และให้ประชาชนได้รับทราบถึงโครงการต่างที่
จะด าเนินการว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนหรือไม่ มีการประกาศรายรับรายจ่ายให้ประชาชนได้รับทราบ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือใหป้ระชาชนได้รับทราบในการจัดท างบประมาณประจ าปี 
- เพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบในการบริหารงบประมาณ 
- เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงานงบประมาณ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
งานงบประมาณ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
ประกาศการจัดท าแผนอัตราก าลัง ให้ประชาชนได้รับทราบข้อบัญญัติงบประมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัด             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้รับทราบในการจัดท างบประมาณประจ าปี 
- ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบในการบริหารงบประมาณ 
- มีการเผยแพร่ข้อมูลการบริหารงานงบประมาณ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  23 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ภายใต้
ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
              องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย โดยการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการจัดหาพัสดุ มีการประกาศในขั้นตอนต่างๆในการ
จัดหาพัสดุ เช่นประกาศผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเป็นต้น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือใหป้ระชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุ 
- เพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบในการจัดหาพัสดุ 
- เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดหาพัสดุ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
งานพัสดุกองคลัง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
ประกาศการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง             
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดหาพัสดุ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบในการจัดหาพัสดุ 
- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดหาพัสดุ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  24 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ส่งเสริมให้สมาชิกสภา อบต. มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
              องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกสภา อบต. มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง โดยการจัดส่งสมาชิกสถภา อบต.ไปรับการฝึกอบรมในการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้รู้ถึง
บทบาทหน้าที่ และข้อกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภา อบต.ได้รับความรู้ในกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
- เพ่ือใหส้มาชิกสภา อบต.ได้มีการพัฒนาศักยภาพโดยการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
- เพ่ือใหส้มาชิกสภา อบต.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภา อบต. 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
ให้สมาชิกสภา อบต.ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เก่ียวข้อง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด            
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- สมาชิกสภา อบต.ได้รับความรู้ในกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
- สมาชิกสภา อบต.ได้มีการพัฒนาศักยภาพโดยการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 
- สมาชิกสภา อบต.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  25 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
              องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ส่งเสริมและสนับการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือการต่อต้านการ
ทุจริต โดยให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต มีเบอร์โทรศัพท์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริต บุคลากรใน
หน่วยงานร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันการทุจริตจังหวัดอ านาจเจริญ จัดส่งบุคลากรร่วมอบรมการป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง  ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต 
- เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้ร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันการทุจริตจังหวัดอ านาจเจริญ 
- เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้เข้าฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงาน,พนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
อบต.โนนหนามแท่ง 
6.วิธีด าเนินการ 
พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้ร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันการทุจริตจังหวัดอ านาจเจริญ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค.2561 - ก.ย. 2562 
8. งบประมาณด าเนินการ 
-             
9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัด            
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
- พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้ร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันการทุจริตจังหวัดอ านาจเจริญ 
- พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้ร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันการทุจริตจังหวัดอ านาจเจริญ 
- พนักงาน,พนักงานจ้าง ได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันการทุจริต 
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แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           กรุงเทพมหานคร                                             เมืองพัทยา 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัด                      
            เทศบาล                   
      ⁄  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง     ขนาดกลาง 

๒. สถานที่ตั้งส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่ - หมู่ที ่1 ถนนชยางกูร  ต าบลโนนหนามแท่ง   อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
จังหวัดอ านาจเจริญ  รหัสไปรษณีย์  37000 โทรศัพท ์045-541-223 โทรสาร045-541-223 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น nonnamtang.co.th 

๓. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  8,459 คน  2,804    ครัวเรือน 

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 60.90 ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  19,746,622.68  บาท 
 -รายได้จากเงินอุดหนุน 23,939,538 บาท 

๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60    41,173,768.24  บาท 

๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน 47  คน 

๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน 28 คน 
 
 

9. ผลการประเมินตนเอง  
 

มิติท่ี 1 (45 คะแนน) มิติท่ี 2 (70 คะแนน) มิติท่ี 3 (40 คะแนน) มิติท่ี 4 (45 คะแนน) รวม 
๓๒ 

 
๔๒ ๓๖ 30 140 

รายละเอียดปรากฏตามส่วนท่ี 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
 

10. ชื่อผู้ประสานงาน นายสมร  หันตุลา        
 ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ       
 สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
 โทรศัพท์ 045-541-223 โทรสาร045-541-223 

ผลการประเมิน 
 

  

 
ส าหรับส านักงาน ป.ป.ช. 

ส าหรับ อปท.    ส าหรับ ป.ป.ช. 
 

 
 

200 
(คะแนนเต็ม) 

 

 

  

 

 

๑๔๐ 
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 โทรศัพท์มือถือ 087-2148292  E-mail   huntula@hotmail.co.th 
ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพ่ือสอบทานข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

โปรดกรอกช่ือมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบตัิงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่เห็นว่ามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม 

มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานมีลักษณะครอบคลมุสาระส าคญัตามหัวข้อน้ันๆ 
พร้อมท้ังท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ประเมินตนเองว่ามีระดับคะแนนเท่าไร และครอบคลุมสาระส าคัญกี่ข้อ 

มิติท่ี 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  รวม 45 คะแนน 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมอืงฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมอืงฝ่ายสภาท้องถิ่น  
     และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
๑. ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๒.จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากรทั้งฝ่ายประจ าและการเมือง (ปรากฏ
ตามแผนหน้า ๘) 
๓.เชิดชูเกียรติส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและซื่อสัตย์   

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 
ตรงไปตรงมา 
 2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
√ 3) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  
√ 4) ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร 
√ 5) ส่งเสริมคุณธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริตในการท างานให้แก่
เจ้าหน้าที่  
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (5 ข้อ)  
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 √  3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
๑.จัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากรทั้งฝ่ายประจ าและการเมอืง  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ก าหนด หรือพัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพร่แก่สาธารณชน  
√  2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ)  
√    3 คะแนน (1 ขอ้) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแหง่ผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
๑.สร้างจิตส านึกและความตระหนกัท่ีจะไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมผีลประโยชน์ทับซ้อน  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
√  1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของต าแหน่งต่างๆ 
√  2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
√   3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
  4) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5) มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  
 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนต่อสาธารณชน 
 7) มีการใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอปพลิเคชัน เพื่อให้เกิด
ความตระหนักในการด ารงตนตามกรอบของกฎหมาย   

ประเมินระดับคะแนน 
 5 คะแนน (7 ข้อ)  
   4 คะแนน (5 - 6 
ข้อ) 
√  3 คะแนน (3 - 4 
ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

1.2.1 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริต 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
๑.มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงานท่ี อปท.ต้องเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ  
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
√   เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน 

ระดับคะแนน 
√   5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

1.2.2 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
๑.สร้างจิตส านึกและความตระหนกัท่ีจะไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมผีลประโยชน์ทับซ้อน  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
√   1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมให้แก่ประชาชน 
 2) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์
และสาธารณูปโภคของชุมชน 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ)  
 √   3 คะแนน (1 ขอ้) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 
 

1.2.3 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
๑. ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
บุคลากรขององค์บริหารส่วนต าบลโนนหนาม
แท่ง  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

ระดับคะแนน 
 √  5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

1.3.1 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมให้มีการน าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษา
สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
การอุดหนุน 
 2) น าหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกความซ่ือสัตย์ หรือหลักสูตรโต
ไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน 
 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต  
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2-3 
ข้อ) 
 3 คะแนน (1 
ข้อ) 
 √   0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

1.3.2 สรา้งจิตส านึกและความตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจรติ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) ส่งเสริมให้มีการน าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา และสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชาทักษะ
ชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) มาปรับใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การอุดหนุน 
 √  2) โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
 

ระดับคะแนน 
  √  5 คะแนน (1- 2 
ข้อ) 
  0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
 

1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้ 
๑.บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อตา้นการ
ทุจริต  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  สร้างจิตส านกึและความตระหนกัใหม้ีจิตสาธารณะดว้ยวิธีอื่นใดตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น 

ระดับคะแนน 
 √  5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 
 

 รวมคะแนน มิติที่ 1    ๓๒  คะแนน 
 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน 
2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน) 

รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 
2.1 การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
๑.การสร้างความโปร่งใสในการบรหิารการเงิน 
งบประมาณ การจดัหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยดึถือและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์
ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 √  2) ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 3) ผู้บริหารมกีารสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 √  3 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน 
และการมอบหมายงาน 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้      
๑.ส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกีย่วกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ขรก.พนจ. 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  1) ผู้บริหารก าหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ  
 2) มีการรวมกลุ่มหรือมีกลไกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถ
น าเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส 
 3) มีมาตรการ/แนวทางป้องกันการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วย
วาจาของผู้บังคับบัญชาให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ  
 √  4) ก าหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรเสนอความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่
ได้รับค าสั่ง/นโยบายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และไม่เป็นธรรม 
 √  5) ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการท างาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
เลื่อนต าแหน่ง และการมอบหมายงาน อย่างเป็นธรรม 

ระดับคะแนน 
 10 คะแนน (5 ข้อ) 
 8 คะแนน (4 ข้อ) 
 √  6 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชป้ระโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยดึถือและปฏบิัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้      
๑.มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงานท่ี อปท.ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 
 2) มีมาตรการป้องกันในการเอื้อประโยชน์ธุรกิจของตน/พวกพ้อง 
 √  3) การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง และน าผลการวิเคราะห์
น าเสนอผู้บริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือในปีงบประมาณถัดไป 
 √  4) การเปิดเผยขอ้มูลการจัดซ้ือ – จัดจ้างรายโครงการให้สาธารณชน
ทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 √  3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกดิความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้  
๑.มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) จัดท าแนวทาง หรือคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานต่อสาธารณชน 
 √  3) ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรมเสมอภาค 
 4) น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
 √  5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 
 6) มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บรกิาร และน ามา
ปรับปรุงในการให้บริการ 
 
 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (5-6 ข้อ) 
 4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 √  2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภมูิขั้นตอนและระยะเวลา
การด าเนินการเกีย่วกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย 
ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้      
๑. มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัตริาชการที่เป็นประโยชนก์ับการมี

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาใหบ้ริการอย่าง
ชัดเจน 
 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกบัวธิีการและมาตรฐานการให้บริการ 
 3) จัดท าแนวทางปฏิบัติเกีย่วกบัวธิกีารและมาตรฐานที่ใช้ให้บรกิาร 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 √  3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 
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ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน (ปรากฏ
ตามแผนหน้า ๑๐) 
 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต อนุมัต ิปฏิบตัิราชการแทน หรือ
การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้      
    
    
    
    
    
     

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  ให้ขอ้มูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 √  0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 
2.4.1 ยกย่องเชดิชเูกียรตหิน่วยงาน/บุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้      
๑. เชิดชูเกียรติส่งเสรมิบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถและซื่อสตัย ์ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √   โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
 

ระดับคะแนน 
 √   5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.2 ยกย่องเชดิชเูกียรตหิน่วยงาน/บุคคลที่ให้
ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของทอ้งถิ่น 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้      
๑. เชิดชูเกียรติส่งเสรมิบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถและซื่อสตัย ์ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
  √   โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลที่ ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ 
 

ระดับคะแนน 
  √  5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.3 ยกย่องเชดิชเูกียรตบิุคคลที่ด ารงตนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้      
๑. เชิดชูเกียรติส่งเสรมิบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถและซื่อสตัย ์(ปรากฏตามแผน
หน้า ๙) 
๒. ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่บุคลากรขององค์บริหารส่วนต าบลโนน
หนามแท่ง  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  โครงการ/กิจกรรมยกยอ่งบุคคลที่ด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระดับคะแนน 
 √  5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหวา่งบุคลากรใน
องค์กรให้ปฏิบตัิหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย ์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
๑.จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ       
๒.ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรใน
องค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมและบริหาร
ราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี               
(ปรากฏตามแผนหน้า ๙) 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เร่ียไร ขอรับบริจาค หรือร้อง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือประโยชนอ์ื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตาม
อ านาจหน้าที ่
 2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏบิัติต่อ
ผู้ใช้บริการบางคนเน่ืองจากมีความสัมพนัธ์ส่วนตัว  
 3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าทีอ่ยา่งไม่เป็นธรรมหรือมีการให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบแทน
ส าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

ระดับคะแนน 
 10 คะแนน (3 ข้อ) 
 8 คะแนน (2 ข้อ) 
 √  6 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
จังหวัด อ าเภอที่ไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
๑.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
จังหวัด อ าเภอที่ไดด้ าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฎิบัติราชการของ อปท. 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  1) มีแผนปฏิบัติการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
 √  2) มีผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมนิ ตรวจสอบ จากหนว่ย
ก ากับ ดูแล 

ระดับคะแนน 
 √  5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

2.5.3 ด าเนินการใหม้ีเจ้าหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบตัิราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
๑.มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
๒.จั ดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากรทั้งฝ่ายประจ าและการเมือง (ปรากฏ
ตามแผนหน้า ๘) 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
 √  2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตที่เหมาะสม 
 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 √  4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

 
 

รวมคะแนน มิติท่ี 2   ๔๒  คะแนน 
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มิติท่ี 3 การส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ 
      การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 
3.1.1 การจัดใหม้ีศูนย์ข้อมูลขา่วสารตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของทางราชการ  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้      
๑.จัดใหม้ีศูนย์ข้อมลูข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  1) ให้ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถกูต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 √  2) มีหน่วยประชาสัมพันธ ์ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  
 √  3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที ่ 
 √  4) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอยา่ง
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสื่ออื่นๆ  
 5) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบ
รับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลา
การท าการของหน่วยงาน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (5 ข้อ) 
 √  4 คะแนน (4 ข้อ) 
 3 คะแนน (3 ข้อ) 
 2 คะแนน (2 ข้อ) 
 1 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงาน
ผลการปฏบิัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคบั ที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้    
๑.มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงานท่ี อปท.ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 √   2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซ้ือจดัจ้างให้สาธารณชนทราบ    
 
 

ระดับคะแนน 
 √  5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

3.1.3 มีการปดิประกาศ เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้      
 

๑.มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  การเผยแพร่ขอ้มูลการใหบ้ริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

ระดับคะแนน 
 √  5 คะแนน 
(มีโครงการ) 
 0 คะแนน 
(ไม่มีโครงการ) 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกขข์องประชาชน (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในการด าเนินกิจการ ตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้      
๑.มีกระบวนการรับฟังความคิดเหน็ของ

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √   1) จัดประชาคม 
 √   2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสงัคม 
 

ระดับคะแนน 
 √   5 คะแนน (2 ขอ้) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมบริหารกจิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
๑.ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการ
จัดท าแผนพัฒนา การจดัท างบประมาณ 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  1) แต่งต้ังเป็นกรรมการจัดท าแผนพฒันา 
 √  2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
 √  3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
 √  4) การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ 
 

ระดับคะแนน 
 √   5 คะแนน (4 ขอ้) 
 4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีสว่นร่วมตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏบิัตงิาน 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
๑.ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการ
จัดท าแผนพัฒนา การจดัท างบประมาณ  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √   1) แต่งต้ังเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                                                            
 √   2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  
√   3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแกไ้ขโครงการ 

ระดับคะแนน 
 √  5 คะแนน (3 ข้อ) 
 4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 

                                          รวมคะแนน มิติท่ี 3     ๓๖  คะแนน 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อปท. โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจการที่จะมผีลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น  
 
3.2.2 มชี่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้      
๑.มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  1) มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต หรือมีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและ
ขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่สามารถท าได้ง่ายสะดวก
และเหมาะสม 
 2) มีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 √  3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 

3.2.3 มรีายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข ์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนนิการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข ์

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/
มาตรการ ดังนี ้      
๑.มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่
สามารถด าเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 √  2) มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้
ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้า
เร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
 √  3) มีการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับ
เร่ืองร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเหมาะสม  
 √  4) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรือ่งร้องเรียน พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (4 ข้อ) 
 √  4 คะแนน (3 ข้อ) 
 3 คะแนน (2 ข้อ) 
 2 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่ครอบคลุม
สาระส าคัญข้อใดเลย) 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรบัปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน 

 
4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน สาระส าคัญและวัตถุประสงค์ ประเมินตนเอง 
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
ตรวจสอบภายใน  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
๑.  มีการจดัท าและรายงานการจดัท าระบบ
ควบคุมภายในใหผู้้ก ากับดูแล 
๒. มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน 
โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุ ง
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √   1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในที่มีการท างานอย่างเป็นอิสระ  
 √   2) มีการน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต   
 3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ 
 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 √  4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

4.1.2 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายใน  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
๑.  มีการจดัท าและรายงานการจดัท าระบบ
ควบคุมภายในใหผู้้ก ากับดูแล 
๒. มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน 
โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุ ง
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล  
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
  √  1) มีระบบการควบคุมภายใน  
  √  2) มีการน าผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต   
 3) มีการเผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้สาธารณชนทราบ 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
  √  4 คะแนน (2 ขอ้) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบติั หรือการบริหารราชการตามชอ่งทางที่สามารถด าเนินการได้  
    (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้ายขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
    
    
    
    
    
     
 
 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1 ) มีการน าผลประเมินความพึ งพอใจของประชาชนมา
ประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล 
 2) เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
  √  0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 
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4.2.2 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - 
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สนิของทาง
ราชการ 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
๑.มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงานท่ี อปท.ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √   1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
 √  2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบ
ล่วงหน้าและให้ขอ้มูลที่วา่นี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 

ระดับคะแนน 
 √   5 คะแนน (2 ขอ้) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

4.2.3 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสด ุ
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
๑.มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การค านวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงานท่ี อปท.ต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √   1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุใน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
√   2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัการพัสดุ 
  3) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุกขั้นตอนให้
ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (3 ข้อ) 
 √  4 คะแนน (2 ข้อ) 
 3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้  
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
๑.ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
บุคลากรขององค์บริหารส่วนต าบลโนนหนาม
แท่ง  

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √  การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
การเฉพาะ หรือรว่มกับฝา่ยบริหาร/พนกังาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้า
ร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น 
และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัตหิน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็น
ตามกฎหมาย/ระเบยีบ ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับคะแนน 
 √  5 คะแนน (มี
โครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มบีทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
๑.ส่งเสรมิให้สมาชิกสภา อบต. มบีทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยไมฝ่ักใฝ่ฝา่ยใดฝ่าย
หนึ่ง  
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 √   การให้ความรู้ความเขา้ใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุม
สภา วิธกีารตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การต้ังกระทู้ รวมทั้งการท าความเข้าใจลว่งหน้าในข้อ
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภา
พิจารณา 

ระดับคะแนน 
 √  5 คะแนน (มี
โครงการ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 
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4.4 การเสริมพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต (10 คะแนน) 
รายละเอียดการจดัท าแผน สาระส าคัญและวัตถปุระสงค ์ ประเมินตนเอง 

4.4.1 ส่งเสริมใหม้ีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
๑.ส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วมตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานประมาณ การรับ-
จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทาง
ราชการ  
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ  
 √   2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (2 ข้อ) 
 √   3 คะแนน (1 ข้อ) 
 0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ / ไม่
ครอบคลุมสาระส าคัญ
ข้อใดเลย) 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อตา้นการทุจริต 

ประกอบดว้ยโครงการ/กจิกรรม/แผนงาน/มาตรการ 
ดังนี้       
    
    
    
    
    
     
 

ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
  มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกจิเอกชน ภาคประชาสังคม) 

ระดับคะแนน 
 5 คะแนน (มี
โครงการ) 
 √   0 คะแนน (ไม่มี
โครงการ) 

 
 
 
 

 รวมคะแนน มิติท่ี 4   ได ้ ๓๐  คะแนน 
  

             รวมคะแนนท้ังสิ้น   ๑๔๐  คะแนน 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในแบบประเมินตนเองจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับนี ้

มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ  

 

        (ลงช่ือ)     พิณชัย  เบญจพันเลิศ 
                  ( นายพิณชัย  เบญจพันเลิศ ) 
              ต าแหน่ง นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง 
            วันท่ี  ๒๐ /กันยายน /2561 

 
 

 


