
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

เรื่อง  การจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันกับมาตรการความโปรงใส 

ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

************************ 

               ดวยองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปรงใสขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี 69/2557 เรื่อง  

มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ 

กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและ

หนวยงานของรฐั โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

ในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  ประกอบกับนโยบายของพลเอก

ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 

กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ   องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามจึงไดจัดทํามาตรการแนวทางการปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม

และเพ่ือใหทุกหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามตอไป 

      เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการและปฏิบัติใหสอดคลองพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามจึงขอ

ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปรงใสของ

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย

ประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   31  เดอืน   ตุลาคม  พ.ศ.  2561 

 

 

    

    (นายอินศร   บุญสาง) 

                                                       นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 



 

 

 

แผนปฏบิัตกิารดานการปองกนัและปราบปราม 

การทจุริตคอรัปชัน่ กบัมาตรการความโปรงใส 

ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

จัดทําโดย 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

อําเภอศรีรัตนะ   จังหวดัศรีสะเกษ 

 

 
 



บทนํา 
หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึด
หลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีสวน
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือ
คุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนสขุของประเทศโดยรวม 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการซ่ึง 
รวมท้ังราชการบริหารสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
  เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของดังกลาวจะเห็นไดวาการบริหาร
ราชการแผนดินท่ีมีองคกรปกครองทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไขปญหาใน
ระดับทองถ่ินยังมีปญหาหลายประการ ท่ีสําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรท่ีมี อํานาจหนาท่ี ตามกฎหมาย และดวยเหตุท่ีวานี้ ไดมีสวนทําใหการ
บริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนหนึ่งไมเปนไปเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนใน
ทองถ่ินอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนมีพฤติการณสอไปในทางท่ี
เอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

จากสภาพปญหาท่ีพบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ จะพบวา
ภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา 

ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงสรางภาพลักษณ ความเชื่อม่ันใหกับหนวยงานท้ังภายใน
และภายนอกองคกร โดยเฉพาะประชาชนใหไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน  การตรวจสอบการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงบุคคลท่ีมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินปลอดทุจริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดนอยลง ยอมเกิดจากบุคลากรในองคกร  ซ่ึงประกอบดวย คณะสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินคณะผูบริหาร ตลอดจนขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกๆตําแหนง 
จะตองมีจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติท่ีชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใชกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กลาวโดยสรุป หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดยึดหลัก  
“ธรรมาภิบาล” แลว หนวยงานองคกรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อม่ันและไววางใจ ศรัทธาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอยางแนนอน 

  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามอําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงเปนองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินหนึ่งท่ีจะเปนตัวชวยสรางภาพลักษณในดานการปองกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนไดเขารวมการเปนเครือขายในดานการปองกันการทุจริตแลวก็ทําใหทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง 
 
 
 
 
 
 



 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

1. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามใชเปนกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน 
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

2. เพ่ือสงเสริม/เสริมสรางใหบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามปฏิบัติราชการ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3. เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง 

4. เพ่ือใหระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ี 
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

5. เพ่ือใหทุกภาคสวนรูเทากัน รวมคิดการปองกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ 
คุณธรรม จริยธรรมของบคุลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางท่ัวถึง 
เปาหมาย 

1. ขาราชการท้ังฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามตลอดจน 
ประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องของความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาท่ีไปในทางท่ีมิชอบทุก
ฝาย 

2. องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามมีระบบการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจาท่ี และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอ่ืนใชเปนเยี่ยงอยาง 

3. หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ  
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4. องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  
ควบคุม และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 

5. องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
ประโยชนของการจัดทําแผน 

1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลศรีโนนงามมีจิตสําสํานึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซ่ือสัตย สุจริต ปฏิบัติงานดวย
ความโปรงใส 

2.ประชาชนมีจิตสํานึกในการเห็นประโยชนของชุมชนและเฝาระวังการทุจริตขององคการ 
บริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลด 
โอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. สรางระบบในการจัดการกับการทุจริตใหเปนไปดวยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรและหนวยงานในการตอตานและปราบปรามการทุจริต 
6. องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนราชการ ประชาชน 

ในการปองกันการทุจริต 
 



          แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ัน กับมาตรฐานความโปรงใส 
         ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

       ขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม   อําเภอศรีโนนงาม  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ยุทธศาสตร 1 :  เสริมสรางจิตสาํนึก คานิยมใหหนวยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหนวยงานในการสราวงความโปรงใส 
แผนงาน :  สงเสรมิใหเจาหนาท่ีทองถิ่นมีจิตสํานึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2562 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย
ปงบประมาณ 

2562 
2562 

 

1.สงเสรมิการปฏิบัติงาน
และการดําเนินชีวิตตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม 
 

1.1 รณรงคสรางจิตสาํนึกดานคณุธรรม
จริยธรรม คานิยม ตามหลักธรรมาภิบาล 
รวมท้ังเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล
ขาวสารความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและความ
โปรงใส 

- รอยละของเจาหนาท่ี
ทองถ่ินไดรับขอมูล
ขาวสารครบถวน 

รอยละ 
75 

 

1.2สงเสริมใหบุคลากรเขารับการ
ประชุม ฝกอบรม/รับฟงการบรรยาย
ธรรมท้ังภายในภายนอกสํานักงาน 

50,000 รอยละของเจาหนาท่ี
ทองถ่ินเขารวมประชุม/
ฝกอบรม/บรรยายธรรม 

รอยละ 
75 

 

1.3 ถวายสัตย 5 ธันวา ขาราชการท่ีดี
ของแผนดิน 

- จํานวนเจาหนาท่ีทองถ่ินท่ี
เขารวมถวายสัตยปฏิญาณ 

รอยละ 
100 

 

 1.4 การยกยองเชิดชูเกียรติเจาหนาท่ี
ทองถ่ินท่ีประพฤติตน เปนแบบอยางท่ีดี 
 

- เจาหนาท่ีไดรับการ
คัดเลือกเสนอตอจังหวัด 

1 คน 

1.5 การมสีวนรวมของผูบริหารทองถ่ิน
ในกิจกรรมดานตางๆ เชนการปองกัน
การปราบปรามการทุจรติ ดานการ
สงเสริมคณุธรรม จริยธรรม ดานการทํา
ตัวเปนแบบอยางท่ีดี การเปนประธาน/
ท่ีปรึกษา/คณะทํางาน การเปดรับฟง
ความคิดเห็นจากทุภาคสวน 
เปนตน 

- จํานวนโครงการท่ีผูบริหาร
เขารวมกิจกรรมท่ีมี
บทบาทในการสงเสริม
ความโปรงใสในองคกร 

5 
ครั้ง 

2. สงเสริมใหบุคลากร
ทุกระดับไดเรียนรูและ
ปฏิบัติงานหลักธรรม
มาภิบาล 

2.1 มีการจดัทํามาตรฐานความโปรงใส
ครบท้ัง 4 มิติ   

- มีการดําเนินการประกาศ
และเผยแพร
ประชาสมัพันธมาตรฐาน
ความโปรงใส 

1 
ครั้ง 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร  2 :  การบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 2  ดานการเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองคกรและการมีสวนรวม 
แผนงาน :  การปองกันเหตุการณและพฤติกรรมตางๆท่ีอาจเปนภัยตอการกาวสู ประเทศไทยใสสะอาด เพ่ือปลูกฝงใหเจาหนาท่ี
ทองถิ่นปฏิบัติงานโดยความโปรงใสและเปนธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2562 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย

ปงบประมาณ 
2562 2562 

1.การเปดเผยขอมลู
ขาวสาร 
 

1.1 การจัดอบรมใหความรู ความเขาใจ 
ในสวนท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 

- รอยละของผูเขารับ การอบรม
มีความรูความเขาใจในสวนท่ี
เก่ียวของกับ พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสาร พ.ศ.2540 

รอยละ 
75 

1.2 การเผยแพรประกาศจดัซื้อจดัจาง
ผานทางศูนยขอมูลขาวสารและ 
www.srinonngam.go.th 

- จํานวนครั้งในการเผยแพร
ประกาศการจัดซื้อจดัจาง 

อยางนอย  
3ครั้ง 

1.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช
บริการศูนยขอมลูขาวสารใหผูบรหิาร
ทราบอยางสม่ําเสมอ 

- จํานวนครั้งในการรายงานผล
การใชศูนยขอมูลขาวสาร 

4 ครั้ง 

2.การมีระบบควบคุม
และตรวจสอบภายใน 
 

2.1 การจัดทําแผนควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายในตรวจสอบ 

- จํานวนแผนควบคุมภายใน
และแผนการตรวจสอบภายใน 

1 แผน 

3.บูรณาการระหวาง
หนวยงานในการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

3.1 ประชาสมัพันธความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต การสรางมาตรฐานความโปรงใส  
เชนกฎหมาย/ระเบียบขอบังคับ/วิธีการ
ปฏิบัติขอมลูขาวสารใหเจาหนาท่ีทองถ่ิน 

- จํานวนการประชาสัมพันธไม
นอยกวา 3 ชองทาง 

3 
ชอง 
ทาง 

3.2 การสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน/ผูรับบริการ/ผูมสีวนไดเสีย
เก่ียวกับการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลศรีโนนงาม 

- รอยละของความพึงพอใจตอ
การปฏิบัตหินาท่ีหรือ
พฤติกรรมของเจาหนาท่ี 

รอยละ 
75 

ยุทธศาสตร  3  :  การเสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครฐั 
มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 3 ดานการใชดุลยพินิจ 
แผนงาน  :  การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีเกิดขึ้นแลวหรือกําลังเกิดขึ้น 
              วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นภายในองคการบริหารสวนตําบลศรโีนนงาม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2562 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมาย
ปงบประมาณ 

2562 2562 

1.การลดการใชดุลพินิจ
ของเจาหนาท่ี                   
ผูปฏิบัติงาน 

1.1 จดัทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน ดาน
แผนงาน งบประมาณและบุคลากร 
 

- มีกระบวนการตามภารกิจ
หลักของหนวยงานท่ี
ผูบริหารใหความเห็นชอบ 

2 
เรื่อง 

2.จัดทําระบบตรวจสอบ 
ควบคุมและถวงดุล 
 

3.1 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
3.2 เผยแพรขอมูลขาวสาร ราคากลาง
ทางประกาศและเว็บไซต 
 

- รายงานผลความสําเร็จของ
กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 

1 
รายงาน 



 

ยุทธศาสตร  4  :  พัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกนัและปราบปรามการทุจริตภาครฐั  
 
 
 
 

 

มาตรฐานความโปรงใส : มิติท่ี 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
แผนงาน  :  การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอรรัปชั่นท่ีเกิดขึ้นแลวหรือกําลังเกิดขึ้น 
                วัตถุประสงคเพ่ือปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่นภายในองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปงบประมาณพ.ศ. 2562 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมาย
ปงบประมาณ 

2562 2562 
1.การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

1.1การสงขาราชการและเจาหนาที่เขารวมการประชุม อบรม
สัมมานาที่เกี่ยวของกับ 
1.1.1 ดานการปองกันและการปราบปรามการทุจริต 
1.1.2 ดานทรัพยากรบุคคล 
1.1.3 ดานการเงิน 
1.1.4 ดานการตรวจสอบภายใน 

50,000 จํานวนดานที่เจาหนาที่
ทองถิ่นไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพิ่มขึ้น 

ไม 
นอยกวา 
3 ดาน 

 

2.การมีระบบกลไกการ
จัดการรับเร่ืองรองเรียน 

2.1  จัดทําหลักเกณฑวธิีการรับฟงขอรองเรียน/รองทุกข - มีหลักเกณฑวิธกีารรับฟง
ขอรองเรียน/รองทุกข 

1 
เร่ือง 

2.2 การจัดระบบรับฟงขอรองเรียนการแจงเบาะแสการทุจริต 

• การจัดชองทางรองเรียน/แจงเบาะแส/ความ
คิดเห็น 
-    ตูรับขอรองเรียน 
- จัดสงขอรองเรียนทางไปรษณีย 
- ศูนยขอมูลขาวสาร อบต.ศรีโนนงาม 
- เว็บไซต 
- www.srinonngam.go.th 

- จํานวนชองทางการรับ
ฟงขอรองเรียนและการ
แจงเบาะแสการทุจริต 

4 
ชองทาง 

 

 
 
 
 
 

 

2.การมีระบบกลไกการ
จัดการรับเร่ืองรองเรียน 

• ปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑการรับเร่ือง
รองเรียน /รองทุกข 

- มีหลักเกณฑการรับ
เร่ืองรองทุกขรองเรียน
ทาง website 

1 
หลักเกณฑ 

 2.3  การจดัการและแจงผลขอรองเรียน 
 

- รอยละของขอรองเรียน
ที่แจงผลการ
ดําเนินการแกผู
รองเรียน 

รอยละ 
100 

 
เห็นชอบและอนุมตัิ ณ วันท่ี    31    ตุลาคม  2561 

 
 

 
      ( นายอินศร   บุญสาง ) 
 นายกองคการบริหารสวนตาํบลศรีโนนงาม 


