
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
เรื่อง  การจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันกับมาตรการความโปร่งใส 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
************************ 

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามได้จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561เพ่ือให้การดําเนินงานสอดคล้องกับตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี 69/2557 เรื่อง  
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
กําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 
กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจึงได้จัดทํามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามและ
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามต่อไป 
 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามจึงขอประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีโนนงามประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี 10  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
 

 
     (นายอินศร   บุญสาง) 

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 



 

 

 

แผนปฏบิัตกิารด้านการปอ้งกนัและปราบปราม 

การทจุริตคอรัปชัน่ กบัมาตรการความโปร่งใส 

ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

จัดทําโดย 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
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บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยยึด

หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ีส่วน
การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะทําได้เท่าท่ีจําเป็นตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

 นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กําหนดให้การบริหารราชการซ่ึง 
รวมท้ังราชการบริหารส่วนท้องถ่ินต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีองค์กรปกครองท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถ่ินยังมีปัญหาหลายประการ ท่ีสําคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เอง และปัญหาการกํากับดูแลโดยองค์กรท่ีมี อํานาจหน้าท่ี ตามกฎหมาย และด้วยเหตุท่ีว่านี้ ได้มีส่วนทําให้การ
บริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถ่ินอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางท่ี
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทําในลักษะท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

จากสภาพปัญหาท่ีพบในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจํานวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามมา 

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อม่ันให้กับหน่วยงานท้ังภายใน
และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการทํางานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงบุคคลท่ีมีส่วนสําคัญท่ีจะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปลอดทุจริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร  ซ่ึงประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกๆตําแหน่ง 
จะต้องมีจิตสํานึกค่านิยม ทัศนคติท่ีชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ยึดหลัก  
“ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อม่ันและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่างแน่นอน 

 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามอําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงเป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินหนึ่งท่ีจะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินอ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทําให้ทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 
 
 



 
 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามปฏิบัติราชการ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าท่ี 
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ 
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง 
เป้าหมาย 

1. ข้าราชการท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามตลอดจน 
ประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องของความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุก
ฝ่าย 

2. องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามมีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ  
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม 

5. องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
ประโยชน์ของการจัดทําแผน 

1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีโนนงามมีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซ่ือสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส 

2.ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลด 
โอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
6. องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน 

ในการป้องกันการทุจริต 



 



แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันกับมาตรฐานความโปร่งใส 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม   อําเภอศรีโนนงาม  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ยุทธศาสตร์ 1 : เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปร่งใส :มิติท่ี 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้าวงความโปร่งใส 
แผนงาน :  ส่งเสรมิให้เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นมีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 

2561 2561 
 

1.ส่งเสรมิการปฏิบัติงาน
และการดําเนินชีวิตตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม 
 

1.1 รณรงค์สรา้งจิตสาํนึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิบาล 
รวมท้ังเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและความ
โปร่งใส 

- ร้อยละของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ินได้รับข้อมูล
ข่าวสารครบถ้วน 

ร้อยละ 
75 

 

1.2ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
ประชุม ฝึกอบรม/รับฟังการบรรยาย
ธรรมท้ังภายในภายนอกสํานักงาน 

50,000 ร้อยละของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ินเข้าร่วมประชุม/
ฝึกอบรม/บรรยายธรรม 

ร้อยละ 
75 

 

1.3 ถวายสัตย์ 5 ธันวา ข้าราชการท่ีดี
ของแผ่นดิน 

- จํานวนเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ี
เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ 

ร้อยละ 
100 

 
 1.4 การยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าท่ี

ท้องถ่ินท่ีประพฤติตน เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 

- เจ้าหน้าท่ีได้รับการ
คัดเลือกเสนอต่อจังหวัด 

1 คน 

1.5 การมสี่วนร่วมของผู้บริหารท้องถ่ิน
ในกิจกรรมดา้นต่างๆ เช่นการป้องกัน
การปราบปรามการทุจรติ ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการทํา
ตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี การเป็นประธาน/
ท่ีปรึกษา/คณะทํางาน การเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุภาคส่วน 
เป็นต้น 

- จํานวนโครงการท่ีผู้บริหาร
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมี
บทบาทในการส่งเสริม
ความโปร่งใสในองค์กร 

5 
ครั้ง 

2. ส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกระดับได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานหลักธรรม
มาภิบาล 

2.1 มีการจัดทํามาตรฐานความโปร่งใส
ครบท้ัง 4 มิติ   

- มีการดําเนินการประกาศ
และเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์มาตรฐาน
ความโปร่งใส 

1 
ครั้ง 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์  2 :  การบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 2  ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีสว่นร่วม 
แผนงาน :  การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆท่ีอาจเป็นภัยต่อการก้าวสู่ ประเทศไทยใสสะอาด เพ่ือปลูกฝังให้เจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่นปฏิบัติงานโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 
2561 2561 

1.การเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสาร 
 

1.1 การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 

- ร้อยละของผูเ้ข้ารับ การอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในส่วนท่ี
เก่ียวข้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.2540 

ร้อยละ 
75 

1.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง
ผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ 
www.srinonngam.go.th 

- จํานวนครั้งในการเผยแพร่
ประกาศการจัดซ้ือจัดจ้าง 

อย่างน้อย  
3ครั้ง 

1.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้
บริการศูนย์ข้อมลูข่าวสารให้ผู้บรหิาร
ทราบอย่างสม่ําเสมอ 

- จํานวนครั้งในการรายงานผล
การใช้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

4 ครั้ง 

2.การมีระบบควบคุม
และตรวจสอบภายใน 
 

2.1 การจัดทําแผนควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายในตรวจสอบ 

- จํานวนแผนควบคุมภายใน
และแผนการตรวจสอบภายใน 

1 แผน 

3.บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

3.1 ประชาสมัพันธ์ความรูค้วามเข้าใจ
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
เช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการ
ปฏิบัติข้อมลูข่าวสารให้เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 

- จํานวนการประชาสัมพันธ์ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

3 
ช่อง 
ทาง 

3.2 การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผูร้ับบริการ/ผู้มสี่วนไดเ้สีย
เก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีโนนงาม 

- ร้อยละของความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัตหิน้าท่ีหรือ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ี 

ร้อยละ 
75 

ยุทธศาสตร์  3  :  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
แผนงาน:  การจัดการกรณีมกีารทุจริตและคอรร์ัปชั่นท่ีเกิดขึ้นแลว้หรือกําลังเกิดขึ้น 
              วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์การบริหารส่วนตําบลศรโีนนงาม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

 

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 

2561 2561 
1.การลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าท่ี                   
ผู้ปฏิบัติงาน 

1.1 จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้าน
แผนงาน งบประมาณและบุคลากร 
 

- มีกระบวนการตามภารกิจ
หลักของหน่วยงานท่ี
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

2 
เรื่อง 

2.จัดทําระบบตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุล 
 

3.1 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
3.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ราคากลาง
ทางประกาศและเว็บไซต ์
 

- รายงานผลความสําเร็จของ
กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

1 
รายงาน 



 

ยุทธศาสตร์  4  :  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครฐั  
 
 
 
 

 

มาตรฐานความโปร่งใส : มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
แผนงาน  :  การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีเกิดขึ้นแล้วหรือกําลังเกิดขึ้น 
                วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

 

เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 

2561 2561 
1.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1.1การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมการ

ประชุม อบรมสัมมานาท่ีเกี่ยวข้องกับ 
1.1.1 ด้านการปอ้งกันและการปราบปรามการ
ทุจริต 
1.1.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 
1.1.3 ด้านการเงิน 
1.1.4 ด้านการตรวจสอบภายใน 

50,000 จํานวนด้านท่ีเจา้หน้าท่ี
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพิ่มขึ้น 

ไม่ 
น้อยกว่า 
3 ด้าน 

 

2.การมีระบบกลไกการจัดการรับ
เร่ืองร้องเรียน 

2.1  จัดทําหลักเกณฑ์วธิีการรับฟังข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

- มีหลักเกณฑ์วิธกีารรับฟังข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

1 
เร่ือง 

2.2 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต 

• การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส/ความคิดเห็น 
-    ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทาง

ไปรษณีย์ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

ศรีโนนงาม 
- เว็บไซต์ 

www.srinonngam.go.th 

- จํานวนช่องทางการรับฟังข้อ
ร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต 

4 
ช่องทาง 

 

 
 
 
 
 

 

2.การมีระบบกลไกการจัดการรับ
เร่ืองร้องเรียน 

• ปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์
การรับเร่ืองร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

- มีหลักเกณฑ์การรับเร่ืองร้อง
ทุกข์ร้องเรียนทาง website 

1 
     หลักเกณฑ์ 

 2.3  การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน 
 

- ร้อยละของข้อร้องเรียนท่ี
แจ้งผลการดําเนินการแก่ผู้
ร้องเรียน 

ร้อยละ 
100 

 
เห็นชอบและอนุมตัิ ณ วันท่ี    10  ตุลาคม  2560 
 

            (นายอินศร   บุญสาง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 


