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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
********************************  

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา               
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทาง              
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้าง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้น  
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญ
ของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน              
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม          
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

              ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒       
 
 

    (นายมานุษย์  กลิ่นน้ าหอม) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

 

 



 
 

ค าน า  
จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการ

แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดใน
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
สถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องตอบ
โจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพ่ือให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่ างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รั กษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน จึง
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เ พ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม                   
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนต่อไป  
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ส่วนที่ ๑ 

 

บทน า 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริต
ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้การบริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็น 
ได้ดังนี้ 
 ๑. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้  
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก  
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 ๒. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คนมุ่งเน้นไปที่ความร่ ารวย จึงเป็นเหตุจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมากขึ้น 
 ๓. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของคนเหล่านี้ 
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 ๔. การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินการของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่               
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 ๕. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้ตนเองและครอบครัว 
 ๖. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ               
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน  พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและ               
เกรงกลัวต่อบาปน้อยลง มีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองประโยชน์ส่ วนตัวมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 ๗. มีค่ านิยมที่ ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสั งคมได้ เปลี่ ยนจากการยกย่องคนดี  คนที่ ม ี                
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นยกย่องคนมีเงิน เศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

๒. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับ ต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น                 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่ นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International : IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ – ๓๘ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง 
๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม              
การปูองกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน             
การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) พ.ศ.๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท า 
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ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทย
ไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัย
ทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่
ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม  ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ 
คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่ นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้  ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึก                 
ในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัย
ทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี 
พ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่  
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่ เป็นอยู่ ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์                     
การด าเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการ จัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนเพ่ือก าหนด
แนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 ๑. เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร                   
ส่วนต าบลยางนอน 
 ๒. เพ่ือสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยการเสริมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการ
ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๓. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนเป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 ๔. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 ๕. เพ่ือเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนที่มี
ประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

๔. เป้าหมาย 

 ๑. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                           
ยางนอน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและ                    
ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิด
ข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์                  
โดยมิชอบ 
 ๒. เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของพนักงานส่วนต าบล 
 ๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
 ๔. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร             
ส่วนต าบลยางนอนมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า                  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

  ๑. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล               
ยางนอน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่น             
ของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จาก
การปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
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  ๓. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต 
  ๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง                  
การทุจริต 
  ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาส             
ในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๖. องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนจัดท าแผนปูองกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะ

ส่งผลถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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ส่วนที่ ๒ 
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ส่วนที่ ๒ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๑ .การสร้าง
สังคมท่ี 
ไม่ทนต่อ 
การทุจริต 

๑.๑ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนัก 
แก่บุคลากร ท้ังข้าราชการ
การเมือง 
ฝุายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น 
และฝุายประจ าของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

๑ .๑ .๑ โครงการส่ ง เสริม คุณธรรม
จริยธรรมให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางนอน 
๑.๑.๒ มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางนอน 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

 

 ๑.๒ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

๑.๒.๑ โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒.๒ โครงการรวมใจรักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 

 ๑.๓ การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

๑.๓.๑ โครงการค่ายเยาวชน  
รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
๑.๓.๒ โครงการต าบล คนดี ศรีสุพรรณ 
๑.๓.๓ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
๑.๓.๔ กิจกรรมการสร้างจิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบในสังคม 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
- 
- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
- 
- 

 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐
- 
- 

 

 

มิติท่ี ๑ รวม ๕ โครงการ ๒ กิจกรรม ๑ มาตรการ ๕๑๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ ๕๑๐,๐๐๐ 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๒. การ
บริหาร
ราชการ 
เพื่อปูองกัน 
การทุจริต 

๒.๑ แสดงเจตจ านง 
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต 
ของผู้บริหาร 

๒.๑.๑  กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางนอน 

- - -  

 ๒.๒ มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒.๒.๑ กิจกรรมการบริการประชาชน
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
๒.๒.๒ มาตรการการสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานบุคคล 
๒.๒.๓ มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางนอน ปลัดองค์การบริหาร                    
ส่วนต าบลยางนอน และหัวหน้าส่วน
ราชการ 
๒.๒.๔ กิจกรรมสร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๒.๒.๕ กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
๒.๒.๖ กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

- 
 
 
-

 
- 
 
 
 
 
-

 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
-

 
- 
 
 
 
 
-

 
- 
 
 
- 

 

 ๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหน้าท่ี 
ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมือง 
ท่ีดี 
 

๒.๓.๑ กิจกรรมการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๒ มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน 
การปฏิบัติราชการ 
๒.๓.๓ มาตรการการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางนอน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางนอน และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

 ๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ  
การประพฤติปฎิบัติตน 
ให้เป็นท่ีประจักษ์ 
 

๒.๔.๑ โครงการคัดเลือกพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล – พนักงาน
จ้างดีเด่น 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 ๒.๕ มาตรการจัดการ 
ในกรณีได้ทราบหรือ                     
รับแจ้งหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

๒.๕.๑ มาตรการจัดท าข้อตกลง 
การปฏิบัติราชการ 
๒.๕.๒ มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๒.๕.๓ มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับ 
เรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าท่ี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน
ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตาม 
อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

มิติท่ี ๒ รวม ๑ โครงการ ๖ กิจกรรม ๗ มาตรการ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
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มิต ิ

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๓.การ
ส่งเสริม
บทบาท 
และการม ี
ส่วนร่วม 
ของภาค
ประชาชน 

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทาง 
ท่ีเป็นการอ านวย 
ความสะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ 
การปฎิบัติราชการ 
ตามอ านาจหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

๓.๑.๑ กิจกรรมการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓.๑.๒ โครงการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 

- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 

 

 ๓.๒ การรับฟัง 
ความคิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของประชาชน 

๓.๒.๑ มาตรการการด าเนินงาน                

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลยางนอน                              

๓.๒.๒ กิจกรรมรายงานผล                     

การตรวจสอบข้อเท็จจริง                 

ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ                                         

- 
 

 
- 
 
 
 

- 
 

 
- 
 

- 
 

 
- 
 

 

 ๓.๓ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓.๓.๑ มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางนอน 

- 
 
 
 
 

- -  

มิติท่ี ๓ รวม ๑ โครงการ ๒ กิจกรรม ๒ มาตรการ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 
๕๐,๐๐๐ 

 

 
๕๐,๐๐๐ 
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มิต ิ
 

ภารกิจตามมิต ิ
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี  
๒๕๖๒ 

ปี  
๒๕๖๓ 

ปี  
๒๕๖๔ 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

๔. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไก ในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

๔.๑ มีการจัดวางระบบ
และรายงาน 
การควบคุมภายในตามท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 

๔.๑.๑ มาตรการ การจัดท ารายงาน

การควบคุมภายใน                              

๔.๑.๒ กิจกรรมติดตามประเมินผล             

การควบคุมภายใน 

- 

 
- 
 

 
 
 

 

- 

 
- 

 
 
 

 

- 

 
- 

 
 
 

 

 

 ๔.๒ การสนับสนุนให้              
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม              
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือ                    
การบริหารราชการ                
ตามช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

๔.๒.๑ กิจกรรมการรายงานผล                

การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ

๔.๒.๒ กิจกรรมการจัดหา 

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก 

ตัวแทนชุมชน 

- 

 
- 

- 

 
- 

- 

 
- 

 

 ๔.๓ การส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบของ 
สภาท้องถิ่น 
 

๔.๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภา

ท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของฝุายบริหาร                               

๔.๓.๒ โครงการพัฒนา ศักยภาพ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน

ต าบล พนักงานจ้าง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

๔.๓.๓ กิจกรรมการมีส่วนร่วม                       

ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล 

- 
 
 
๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 

- 
 
 
๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 

- 
 
 
๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 

 

 ๔.๔ เสริมพลัง                   
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
และบูรณาการ                    
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 

๔.๔.๑ มาตรการเฝูาระวัง                       
การคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
๔.๔.๒ กิจกรรมการติดปูาย 
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

- 

 
- 
 
 

- 

 
- 
 

- 

 
- 
 

 

มิติท่ี ๔ รวม ๑ โครงการ ๖ กิจกรรม ๒ มาตรการ  

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
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ส่วนที่ ๓ 
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ส่วนที่ ๓ 

 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ล าดับที่ ๑    
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการส่ ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานส่ วนต าบล และพนักงานจ้ าง                
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่ง
ได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการ
ปฏิบัติงานโดยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ 
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ  
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม 
คุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริม 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเปูาหมาย  ด้วยวิธีการและ
รูปแบบ ที่หลากหลาย และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม  
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน จึงเล็งเห็นความส าคัญใน          
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล            
ยางนอน มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  
   
 
 

ส่วนที่ ๓ 
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 ๓.๒ เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน ได้รับการ
พัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ
สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยแบ่งออกเป็น ๓ แนวทาง คือ 
  ๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลยางนอน บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัด 
  ๖.๒ การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดี 
มีคุณธรรมอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม (เด็กพิการ  คนชรา) หรือ
ถวายปัจจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
  ๖.๓ การจัดกิจกรรมท าบุญ ถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ ในเขต
พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน ที่ได้รับ             
การฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม 
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๑๐.๒ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน ที่เข้าร่วม
โครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความส านึกต่อหน้าที่
และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือแบ่งปันเสริมสร้างสังคมแห่งความดี 
มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

๑๐.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม และ                 
ธรรมาภิบาล 
ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางนอน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การ             
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงาน
จ้าง ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ได้แก่ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนควรน าแนวทาง                 
การด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๓.๒ เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.๓ เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๓.๔ เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหาร               
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 
 ๓.๕ เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๑. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนเพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความ

มีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่             
ไปกับการกระท าท่ีไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะ
สร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก น าไปสู่ความสามัคคี 
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 ในปัจจุบันพื้นที่ในเขตต าบลยางนอนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก แต่เกษตรกร
ยังไม่ทราบถึงการท าการที่ถูกต้องและปลอดภัย องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา เพ่ือให้ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่ได้ตระหนักและเกิดการเรียนรู้ในการพ่ึงพา
ตนเอง มีการด าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกต่างๆ โดยใช้ปัจจัยด้านพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตที่
ประชาชนโดยทั่วไปใช้ในการบริโภค มีการส่งเสริมให้ใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน ปลูกพืชประเภทพืชผัก
สวนครัว ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และเป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ เป็นการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในครอบครัวมากยิ่งขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไปในต าบลยางนอน มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของ
ความพอเพียง ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุุมเฟือย ใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้  
  ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไป ส านึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใย 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
  ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  หมู่ที่ ๑ - ๗ ต าบลยางนอน อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
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๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือก าหนดกิจกรรม/โครงการ 
  ๖.๒ จัดท าโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา 
  ๖.๓ ด าเนินงานตามโครงการ 
       - จัดอบรมสัมมนา เศรษฐกิจพอเพียง 
                          -ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
       - ประกวดบ้านพอเพียงที่เข้าร่วมโครงการ 
  ๖.๔ สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๖๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐ .๑ ประชาชนโดยทั่วไปในต าบลยางนอน มีการใช้ชีวิตประจ าวันตามหลักการของ                
ความพอเพียง ความรอบคอบ ไม่ฟุุมเฟือย ใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์                 
มีคุณค่า เกิดรายได้ 
  ๑๐.๒ ประชาชนโดยทั่วไป ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใยของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
  ๑๐.๓ ประชาชนภายในเขตพ้ืนที่สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือนได ้
ล าดับที่ ๔ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการรวมใจรักษ์พ้ืนที่สีเขียว  

๒. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change)ท่ีท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล เป็นต้น ส่ วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุาของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไข
ภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้
เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สมดุลการใช้พื้นท่ีให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้นๆ ลงได้อย่างน้อย ๒ องศาเซลเซียส  
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เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่            
ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนจึงได้จัดท าโครงการ “รวมใจรักษ์พ้ืนที่           
สีเขียว” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified 
City)  

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ          
อันเป็นสาธารณะร่วมกัน 
  ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีจิตสาธารณะในการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในต าบลยางนอน 
  ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความ
สมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน 
  ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่น
และคลายร้อนแก่ประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จ านวน ๒๒๐ ต้น 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินงาน 
  ๖.๑ ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน  
และประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๖.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้
จัดเตรียมสถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้ 
  ๖.๓ จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ 
  ๖.๔ ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนในท้องถิ่น 
  ๖.๕ ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล
ยางนอน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๕๐,๐๐๐ บาท 
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๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ๑๐.๒ ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
  ๑๐.๓ ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๐.๔ ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน 

๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
ล าดับที่ ๕ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการค่ายเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม  

๒. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยในอดีตมีทรัพยากรปุาไม้อยู่เป็นจ านวนมาก แต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้            

ที่ผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ปัจจุบันทรัพยากรปุาไม้ของประเทศมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จึงได้ท าการอนุรักษ์ปุาไม้กันเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติกลับมามีความสมดุล              
เพ่ิมมากข้ึนได ้

 องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน ในฐานะที่มีหน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดท าโครงการค่ายเยาวชน                     
รักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๒ เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคี และให้เด็ก เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ของชุมชน 
  ๓.๓ เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กลุ่มเยาวชน เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดยางนอน โรงเรียนวัดดงพิกุล และโรงเรียนวัดท่ามะนาว 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน ต าบลยางนอน อ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เขียนโครงการ/บันทึกข้อความขออนุมัติ 
  ๖.๒ ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และแจ้งให้ทราบถึงภารกิจตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย 
  ๖.๓ ติดต่อประสานงานกับวิทยากร 
  ๖.๔ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/ประเมินผลโครงการ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๕๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ เด็กและเยาวชน มีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๐.๒ เกิดความสามัคคี เด็ก และเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
  ๑๐.๓ เด็ก และเยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ล าดับที่ ๖ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 โครงการต าบล คนดี ศรีสุพรรณ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  โครงการต าบล คนดี ศรีสุพรรณ มีจุดเริ่มต้นมาจาก โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ใน
สถานศึกษา และขยายออกไปยังหมู่บ้านและชุมชนทุกแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ชื่อว่า โครงการต าบล  
คนดี ศรีสุพรรณ ซึ่งท าให้จังหวัดสุพรรณบุรีมีการพัฒนา ทั้งทางด้านการศึกษา คน และสังคม ทุกระดับ               
อย่างต่อเนื่องมาตลอด  
                  โดยได้ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ ๑๑ ประการ คือ 
                   เปูาหมายที่ ๑ รักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือนและชุมชน 
                   เปูาหมายที่ ๒ มีจิตส านึกและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                   เปูาหมายที่ ๓ มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
                   เปูาหมายที่ ๔ เป็นผู้ประหยัด อดออมและนิยมไทย 
                   เปูาหมายที่ ๕ ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักธรรมอ่ืนๆ 
                   เปูาหมายที่ ๖ เป็นผู้มีมารยาทแบบไทย 
                   เปูาหมายที่ ๗ มีวินัยจราจร 
                   เปูาหมายที่ ๘ เป็นคนตรงต่อเวลา 
                   เปูาหมายที่ ๙ ปฏิบัติตนในการเข้าแถวเรียงล าดับก่อน - หลัง ในการเข้ารับบริการต่างๆ 
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                   เปูาหมายที่ ๑๐ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและกลุ่มโดยเคร่งครัด 
                   เปูาหมายที่ ๑๑ ไม่พัวพันสิ่งเสพติด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพราะเห็นว่าส่งผลให้ประชาชน
ภายในต าบล มีความตระหนักและตื่นตัว ในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีอย่าง               
พร้อมเพรียงกันในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้บ้านเรือนในต าบลมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
  ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
  ๓.๓ เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักการประหยัด อดออม รักความเป็นไทย รักใน
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  หมู่ที่ ๑ - ๗ ต าบลยางนอน อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา 
  ๖.๒ ด าเนินงานตามโครงการ 
  ๖.๓ สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ บ้านเรือนของประชาชนในต าบลยางนอนมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
  ๑๐.๒ ประชาชนเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
  ๑๐.๓ เด็กและเยาวชนในต าบลยางนอนมีความประหยัด อดออม รักความเป็นไทย  
รักในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
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ล าดับที่ ๗ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  

๒. หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับเด็กและเยาวชนได้เข้าใจถึงวันส าคัญทางศาสนา และประวัติ
ความเป็นมาของวันส าคัญต่างๆ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการแสดงออกด้านสังคม  
ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสมกับวัย รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนและ  
ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดขึ้น เช่น 
วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ออกพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เป็นต้น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนได้เล็งเห็นความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ จึงได้จัดกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ เพ่ือพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยาวชนในเขตพ้ืนที่  

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
 ๓.๓ เพ่ือให้เด็กมีโอกาสการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 นักเรียน เยาวชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลยางนอน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลยางนอน  

๖. วิธีด าเนินการ  
 ๖.๑ ประสานงานกับกลุ่มเปาูหมาย สถานที่ด าเนินการ  
 ๖.๒ ด าเนินกิจกรรมตามทีก่ าหนด  

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปัน  
 ๑๐.๒ เด็ก เยาวชน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  
 ๑๐.๓ มีโอกาสการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

ล าดับที่ ๘ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 กิจกรรมการสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบในสังคม  

๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้ 
ความส าคัญกับอ านาจเงินทองมากกว่าที่จะให้ความส าคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่ เป็น                    
จิตสาธารณะส่งผลให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนมีแนวคิดที่จะพัฒนา
และยกระดับจิตใจของบุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้น
จึงได้จัดท ากิจกรรมการสร้างจิตสาธารณะและความรับผิดชอบในสังคม โดยจุดเริ่มต้นของโครงการในครั้งนี้ คือ 
การท าความสะอาดพ้ืนที่ต่างๆ ภายในบริเวณหมู่บ้านให้สะอาด ซึ่งจะเป็นการท าให้หมู่บ้านน่าอยู่มากขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
 ๓.๒ เพ่ือแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคม  
 ๓.๓ เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ  
 ๓.๔ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลัก 
พระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม  
 ๓.๕ เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจ
ให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 นักเรียนและเยาวชนในพื้นท่ีต าบลยางนอน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่ต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ  
 ๖.๑ ประสานงานกับกลุ่มเปาูหมาย สถานที่ด าเนินการ  
 ๖.๒ ด าเนินกิจกรรมตามทีก่ าหนด  

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  
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๘. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ นักเรียนและเยาวชนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม  
๑๐.๒ นักเรียนและเยาวชนรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและรู้จักการเสียสละประโยชน์

ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
๑๐.๓ นักเรียนและเยาวชนรู้จักการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ  
๑๐.๔ นักเรียนและเยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐, พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบาย
ของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม            
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ปูองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการนั้น  
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปราม           
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางนอนด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
  ๔.๒ มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย  
๑ ครั้ง 
  ๔.๓ มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางนอน 
  ๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  ๖.๓ จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๔ ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๕ จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๖ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๗ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๘ รายงานผลการด าเนินงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย        
๑ ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑ ฉบับ 

๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกัน                   
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ                 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน มีหน้าที่ในการบริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
หน้าทีท่ีต่้องท าตามมาตรา ๖๗  
          ๑. จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
         ๒. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะ            
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
          ๓. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
          ๔. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         ๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          ๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
          ๗. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          ๘ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
         ๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 
หน้าที่ที่อาจท าตามมาตรา ๖๘  
          ๑. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
          ๒. ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
          ๓. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
          ๔. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
          ๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
          ๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
         ๗. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
          ๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
          ๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
         ๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
         ๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
          ๑๒. การท่องเที่ยว 
        ๑๓. การผังเมือง 
  เพ่ือให้สมดังเจตนารมณ์ในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางนอน จึงจัดกิจกรรมการบริการประชาชนฯ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจในการเข้ารับบริการ 
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๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการเข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล            
ยางนอน 
  ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนผู้เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท ากิจกรรรม/โครงการ 
  ๖.๒ ด าเนินงานตามกิจกรรรม/โครงการ 
  ๖.๓ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรรม/โครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากการเข้ารับบริการในองค์การบริหารส่วนต าบล               
ยางนอน  
  ๑๐.๒ ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน  

ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

๒. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม 
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างาน
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้  
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 30 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการ
ให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
  เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  ๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
  ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๑ มาตรการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๖.๒ น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
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  ๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  ๖.๔ ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๖.๕ สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน ๑ มาตรการ 
  - นักทรัพยากรบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อย
กว่า ๙๐ % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐาน                        
การบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกัน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

ล าดับที่ ๔ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางนอน และหัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการ 
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ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหารไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กองต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก อันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่
ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง              
ความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๙ ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐ 
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๐ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับ
แต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ มาตรา ๖๐/๑ ก าหนดให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามนโยบายและอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง
มีมาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลยางนอนขึ้น  

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  ๓.๔ เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
  ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  ๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน  
  ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

ล าดับที่ ๕ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการ การให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ 
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พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลพิจารณาทบทวนผล 
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของพนักงานส่วนต าบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 35 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

ล าดับที่ ๖ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรทางกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่าย              
ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี และด า เนินงานตามขั้ นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ บุคลากรสังกัดกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๐.๒ ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

ล าดับที่ ๗ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
๒. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 
มาตรา ๖๙/๑ ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้         
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสีย
ทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบ
กัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนทุกโครงการและกิจกรรม 
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๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
  ๓.๓ เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน จ านวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่ง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล    
ยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  ๖.๒ น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือส่งหน่วยงานราชการ เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
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๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
ล าดับที่ ๘ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุง                
การบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนจึงได้จัดท ากิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนผู้เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
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๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ 
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  ๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจ           
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  ๑๐.๔ ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและ
ท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

ล าดับที่ ๙ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา 
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เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจ               
การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

๔. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วน
ราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย  
คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๒ ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  ๖.๓ ส าเนาค าสั่งแจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับที่ ๑๐ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร                
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวก 
ในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ 
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา 
๖๐/๑ ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมายก าหนด หรือตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
สุพรรณบุรี 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง
มีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
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๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  ๓.๔ เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริต
และประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

๔. เป้าหมาย 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
หนังสือ สั่งการ 
  ๖.๒ จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  ๖.๓ จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ผลผลิต 
  - มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ 
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๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น                        
ที่ประจักษ ์
ล าดับที่ ๑๑ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 โครงการคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล – พนักงานจ้างดีเด่น 

๒. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานสวนต าบล คือ บุคคลซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามพระราชกฤษฎีการะเบียบ
พนักงานสวนต าบล พ.ศ.๒๕๓๙ ใหปฏิบัติหนาที่ในองคการบริหารสวนต าบล มีอ านาจและหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ในการ 
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ซึ่งไมเพียงแตตองปฏิบัติหนาที่
เพ่ือตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของชุมชนในพ้ืนที่เทานั้น พนักงานสวนต าบลยังรวมไปถึง
พนักงานจาง ตองปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการใหบริการ และการ 
อยูดีมีสุขของประชาชน ซึ่งที่ผานมาการปฏิบัติงานของพนักงานสวนต าบล ไดเกิดผลส าเร็จเปนรูปธรรม                   
โดยเฉพาะดานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดรับการบริการ                     
อยางรวดเร็ว ทั่วถึงและเปนธรรม ในขณะเดียวกันก็สามารถตรวจสอบความตองการ และรับรูสภาพปญหาและ
สามารถแกไขปญหาของประชาชนไดอยางทันท ี
 องคการบริหารสวนต าบลยางนอน ไดเล็งเห็นความส าคัญของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ที่
ปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะ อุตสาหะ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการปกครอง เสียสละ และอุทิศตน              
สรางประโยชนแกทางราชการ ตลอดจนมีการปฏิบัติดีเดน ใหไดรับการยกยองสรรเสริญและคัดเลือกเปน 
พนักงานสวนต าบลดีเดน เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณ และยกยองคุณความดี เปนแบบอยางที่ดีแกพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตอไป  

๓. วัตถุประสงค ์          
  ๓.๑ เพ่ือสงเสริมและยกยองใหพนักงานสวนต าบล และพนักงานจาง ผูมีความประพฤติตน
เป็นแบบอยางที่ดี ในดานการครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด นให้ได้รับ                      
การยกยอง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเปนพนักงานดีเดน  
  ๓.๒ เพ่ือเปนขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนต าบล และพนักงานจาง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ คัดเลือกพนักงานสวนต าบลดีเดน จ านวน ๑ คน 
  ๔.๒ คัดเลือกพนักงานจางดีเดน จ านวน ๑ คน 
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ด าเนินการจัดท าและเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
 ๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก พนักงานสวนต าบล และพนักงานจางของ             

องคการบริหารสวนต าบลยางนอน 
 ๖.๓ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
 ๖.๔ มอบเกียรติบัตรและประชาสัมพันธผลการคัดเลือกพนักงานสวนต าบล และพนักงานจาง 

ขององคการบริหารสวนต าบล 
 ๖.๕ สรุปผลการจัดท าโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนต าบล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ พนักงานสวนต าบล และพนักงานจาง มีความประพฤติท่ีดี ในดานการครองตน  
ครองคน และครองงาน และมีผลการปฏิบัติงานทีดี่ 
  ๑๐.๒ พนักงานสวนต าบล และพนักงานจาง มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ล าดับที่ ๑๒ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหาร 
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และเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

๓. วตัถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทาง 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 

๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
  ๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  ๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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ล าดับที่ ๑๓ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้                    
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไข                 
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลยางนอนขึ้น เพื่อด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
  ๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  ๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
  ๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางนอนให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนโดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

ล าดับที่ ๑๔ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา  
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น             
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ             
มิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษา            
ความสงบแห่งชาติ ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
นี้ องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทาง             
การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลยางนอนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติ            
มิชอบ 
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๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง

รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

๔. เป้าหมาย 
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ยางนอน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

๖.๓ ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  ๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าการด าเนินการภายใน ๕ วัน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด: ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ : ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที ่

มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๓.๑ การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
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ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรมการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่ า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ                 
การด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล 
ยางนอน จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนให้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตน 
อย่างเต็มที่ ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางนอน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน จ านวน ๑ แห่ง 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  ๖.๒ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
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๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  ๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้           
ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุป
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปู พ้ืนฐาน 
สร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็น
ภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้อง
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบ  
  ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
  ๔.๑ จัดท าวารสารรายงานประจ าปี  
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  ๔.๒ จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
  ๔.๓ จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  ๔.๔ ปูายประชาสัมพันธ์  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน  

๖. วิธีการด าเนินการ 
  ๖.๑ เสนออนุมัติโครงการ 
  ๖.๒ ด าเนินการประชุม 
  ๖.๓ มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
  ๖.๔ ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ 
  ๖.๕ ด าเนินการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
  ๖.๖ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณ 
  ๕๐,๐๐๐ บาท 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน  
  ๑๐.๒ ประชาชนมีจิตส านึกในการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่างถูกต้อง 

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ บริการ               
อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
   



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 52 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว                 
ร้องทุกข ์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
  ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางนอน 
  ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลยางนอน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ร าคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนตามมาได้ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  ๖.๓ น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหา                  
ตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  ๖.๔ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  ๗.๑ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน ต าบลยางนอน อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๗.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๔๖-๙๒๒๒ ทางโทรสารหมายเลข ๐-๓๕๔๖-๙๒๒๓ 
  ๗.๓ ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย ์
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
  ๑๐.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  ๑๐.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 

ล าดับที่ ๔ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

๒. หลักการและเหตุผล 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องแจ้งผู้ร้องให้รับทราบโดยเร็ว 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์และส่งเสริม                
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทุกราย 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้วแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันท าการ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
  ๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ ๕ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ยางนอน 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนและตัวแทนประชาชนจาก              
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางนอนและแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
สุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน ๑ คณะ 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 55 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนบางต าแหน่ง
ในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนจึง
ต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ องค์กร
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ ๗(๒) และข้อ ๙ ที่ก าหนด 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางนอนเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและร่างแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางนอนความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตต าบลยางนอนต่อไป 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ                     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
ล าดับที่ ๑ 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  มาตรการการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหาร                
ส่วนต าบลยางนอน จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
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๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  ๓.๒ เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  ๓.๓ เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน  

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  ๖.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  ๖.๓ ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ๖.๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ  
ปย.๒ 
  ๖.๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการ
รวบรวม เพื่อจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๑๐.๒ ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  ๑๐.๓ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

๒. หลักการและเหตุผล  
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน 
ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่ งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่ านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่ 
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้ เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่ งอาจอยู่ ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี                  
หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและ
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า ให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่ง อาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมี
แนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล             
ยางนอนขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร 
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล 
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  
 ๓.๒ เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
 ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
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๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน  

๖. วิธีด าเนินการ  
 ๕.๑ แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ๕.๒ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างาน เพ่ือสรุป
ข้อมูล  
 ๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและผู้บริหารทราบ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานข้อ ๖ ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา  
 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ ๘๐ ได้ด าเนินการแก้ไข  
 ๑๐.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
 ๑๐.๔ มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
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๒. หลักการและเหตุผล  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด  ถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส             
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใส ไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีกระบวนการ
ท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือให้เกดิความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  ๓.๒ เพ่ือให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ
ตรวจสอบได ้
  ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในต าบลยางนอน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  
ทุกสามเดือน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ การจัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน มี
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  ๑๐.๒ มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน               
ในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
  ๑๐.๓ มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด ท าให้การบริหารด้านการเงินการคลัง
และงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
ล าดับที่ ๔ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

๒. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี 
ส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วน
ต าบลยางนอน จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการก าหนดให้มีการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไก            
ในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้                
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหาราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาถึงส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  

๓. วัตถุประสงค ์ 
๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน  
๓.๒ เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ยางนอน ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน  
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๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  

๖.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม องค์การ
บริหารส่วนต าบลยางนอนเห็นความส าคัญจึงให้มีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องรับผิดหากเกิดความเสียหาย  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน

ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๕ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ฝุายบริหาร 

๒. หลักการและเหตุผล  
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร     
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการ
เป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
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๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  ๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนทุกคน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
  ๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น                
การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
  ๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
  ๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  ๑๐.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ฝุายบริหาร 

ล าดับที่ ๖ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง 

๒. หลักการและเหตุผล  
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน 
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ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิด
จากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่น                 
ขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า  เพราะไม่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือ
ถูกตรวจสอบ  

ดังนั้นเพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน เพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ ส านักปลัด จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน เพ่ิมพูนความรู้           
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  

๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  

๓.๓ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน มีความรู้ความเข้าใจ
มิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตร ๑๐๐ แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

๓.๔ เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน มีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน จ านวน ๔ คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางนอน จ านวน ๑๓ คน พนักงานส่วนต าบล ๑๔ คน และพนักงานจ้าง ๑๘ คน รวมทั้งหมด ๔๙ คน  
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๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าโครงการ/แผนงาน 
 ๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางนอนเข้ารับการอบรม  
 ๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
 ๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางนอน ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗  
 ๑๐.๒ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางนอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
 ๑๐.๓ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางนอน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม                
การทุจริต  
 ๑๐.๔ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางนอน มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ล าดับที่ ๗ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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๒. หลักการและเหตุผล  
 รัฐมีการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอน การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ก าหนดให้มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณและบุคลากรให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมมากขึ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ที่ส าคัญในกระบวนการนิติบัญญัติ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีบทบาทส าคัญในการก ากับ ดูแลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้ง
ปฏิบัติงานให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจ               
ในบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเอง สามารถประสานสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความ
เข้าใจในนโยบายรัฐบาล แนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ รวมทั้งแนวทาง              
การบริหารงานรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้พ้ืนฐานในต าแหน่งหน้าที่ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประชาชน รู้จุดเด่น                 
จุดด้อยของงานและองค์กร เพ่ือปรับเป็นกลยุทธ์ในการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและประชาชนเป็นหลัก 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกันเอง
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
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๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอนมีส่วนร่วมพัฒนาและตรวจสอบ 

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่ ๘ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

๒. หลักการและเหตุผล 
 คอร์รัปชั่น หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ

ผลประโยชน์ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์
ของส่วนรวมหากใช้ต าแหน่งหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายกระท าการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามี
การกระท าคอร์รัปชั่น การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน 

๓. วัตถุประสงค์ 
       สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
คอร์รัปชั่น 
  ๖.๒ เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบ 
การคอร์รัปชั่นได้ 
  ๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวัง               
การคอร์รัปชั่นในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับที่ ๙ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
  กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไข จัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วม                 
เป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค-
ส่วนในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  

๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในต าบลยางนอน 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์  

๖.๒ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 
๖.๓ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งแหตุทางโทรศัพท์  
๖.๔ บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
๖.๕ เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
๖.๖ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)  
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางนอน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  

๑๐.๒ น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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