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ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาแดง 

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา



1

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕£0 และ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี พุทธศักราช๒๕๔๖ รวมทั้งให้ 

สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรร 

มาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิด 

ความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอัน 

ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มืส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน 
องค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง 

ปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับ 
อ่ืน  ๆ อย่างท่ัวถึง

(ลงซ่ือ)

(นายสุทิน บางประสิทธี้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนี้าแดง 

วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒



ประกาศเจตนารมณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญ้ติ 

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕;๓๗และท่ีแกํไขเพ่ิมเติมจนถึงปีจจุบัน

ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง เห็นสมควรให้มีการจัดทำนโยบาย 

การกำกับดูแลองค์กรที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ้ศริของการ 

เป็นหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประซาซน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และ 

ผู้มีส่'วน'ได้ส่วนเสีย

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้รวบรวม 
หลักการ นโยบายการปฏิบัติราฃการ แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบล 

หนอง'นาแดง นำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน และจะไม่ 

ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การฉบับนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง จะได้พิจารพาทบทวน ปรับปรุงนโยบายการ 

กำกับดูแลองค์การท่ีดีของหน่วยงานเป็นประจำ เพ่ือให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์

(ลงช่ือ)

(นายสุทิน บางประสิทธี้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 

วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕;๖๒



ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ฉบับน้ีแล้ว

๒. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะ 

นำแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนำไป 

กำหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงมี 

ธรรมาภิบาลต่อไป จึงได้ลงลายซ่ือไว้เป็นหลักฐาน

ลำดับ ขื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ

๑ นายวิชิต อกอุ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล Jไ / ’
๒ นายดิษฐ์,พงศ์ ศรีระบุตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล น ^
๓ นายเอกพงศ์ เนขุนทด ผู้อำนวยการกองคลัง

(ริ̂ นายธีร์ธ'วัช บรรจงปรุ ผู้อำนวยการกองสาธารสุขฯ I f
๕ นายประเสริฐ ภิรมยา ผู้อำนวยการกองช่าง

๖ นายสราวุทร สายบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ร า )*L -
๗ นางปิยนาถ วรรณวิเศษ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ " /
๘ นายอาทิตย์ รักตะขบ นิติกร

(W
๙ จ่าเอกไพโรจน์ คงมีทรัพย์ เจ้าพนักงานพัฒนาขุมซน

๑ 0 นางสาวทศบงกซ เกล้ียงดา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน V
๑ ๑ นางสายชล สิริภิญโญกานต์ เจ้าพนักงานธุรการ r tz า า —

------
๑๒ นางสาวคณปพร วิลัยหล้า นักทรัพยากรบุคคล (
๑๓ นายภวมัย ฆ้องดี นักพัฒนาขุมชน

๑(ริ̂ นางสาวจารุวรรณ ขัดสม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

๑ (̂ นางสุนันทา อุบลทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ห^
๑๖ นางสาวสุปรานี งึมกระโทก นักวิชาการเงินและบัญชี

๑๗ นางกรณิสา จันทรัตน์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

๑ Cโ9 นายพิเซษฐ์ นามเวช นักวิชาการคลัง /K
๑๙ นางมณีนุช บุญงอก นักพัฒนาชุมชน

๒๐ นายมนต์ขัย สารสูงเนิน นายช่างโยธา {พ '
๒๑ ว่าที่ร้อยตรีนลนเรศ ดัดอรุณตระกูล นายช่างโยธา
๒๒ นางสาวกฤติยา ศรีดาวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ

๒๓ นายสะอาด มัขฌประมาณกุล นักวิชาการเกษตร - า r



หมวด ๑ 

ข้อมูลองค์การ

วิสัยทัศน์

หนองนํ้าแดงแหล่งท่องเที่ยวเซิงอนุรักษ์ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เคียงคู่การบริหารกิจกาบ้านเมืองที่ดี

พันธกิจ

พระราซบัญญัติสภาตำบลและองค7ทรบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒(£๓๗และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบันได้ 

กำหนดอำนาจหน้าที่หลักในมาตรา๖๖ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ “พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงได้กำหนดพันธกิจหลักที่จะดำเนินการเพื่อให้ 

บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังน้ี

พันธกิจท่ี ๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประซาขน ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคม

สามารถดำรงชีพอย่างมีความสุข และสามารถคงไว้ซ่ึงศาสนา 

ศิลป'วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตขุมซนโดยทุกภาค 

มีส่วนร่วม

พันธกิจท่ี ๒ สนับสนุนให้ประขาซนมีน้ําเพ่ือการบริโภคอุปโภค และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

พันธกิจท่ี ๓ พัฒนาระบบการบริหาร และการบริการให้สามารถอำนวยความสะดวก

และบริการให้แก่ประซาขนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นให้ 

ประซาซนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับ อบต.

พันธกิจท่ี ๔ สนับสบุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจ

ประเภทต่างๆ ให้ดำเนินไป ด้วยความเข้มแข็งม่ันคง เสริมสร้าง 

รายได้ให้แก่ประซาซนให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจท่ี ๕ อนุรักษ์ และพีนฟูทรัพยากรธรรมซาติให้สมดุลกับระบบนิเวศและให้มีการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน และรวมทั้งลดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการดำเนิน 

กิจกรรมการพัฒนา



พันธกิจท่ี ๖ พัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่และการ

ก่อสร้างทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภค การผังบ้านลาด อันเป็นการ 

ส่งเสริมความสะดวกในการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพและการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ I

ยุทธคาสดรการพฒนา ๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗

ค่านิยมหลักขององค์การ

คนดี : มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดท่าในสิ่งท่ีถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ไม่เลือกปฏิบ้ติ

คนเก่ง : มุ่งผลลัมฤทธึ๋ฃองการทำงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และท่างานเป็นทีม

คนขยัน : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง

วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด 

ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ด ีจ ึงได้ยืดหลักการที่สำคัญเพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี

๑) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 

และสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการ 
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน

๓) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ 

ผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและ 

กีฬาและนันทนาการ

การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

การบริหารด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดีการสังคม

การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและเกษตรกรรม

การพัฒนาด้านสร้างชุมชนเข้มแข็งความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



หมวด ๒

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรม'าภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้า 
แดงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วย'นโยบายหลัก ๔ ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้ 

กรอบนโยบายหลักคือ ๑) ด้านรัฐ ลังคมและสิ่งแวดล้อม๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้าน 
องค์การ และ ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายหลัก

๑. ส่งเสริม สนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อขุมซน โดยยึดถือและปฏิบัติใน 

เร่ืองความปลอดภัย อาซีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
แนวทางปฏิบัติ

๑.๑ กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน

๑.๒ ให้หน่วยงานซองรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการพื่นฟู รักษาส่ิงแวดล้อม และความ 
ปลอดภัยของขุมซน

๑.๓ การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

นโยบายหลัก

๒. มุ่งม่ันท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข 

แนวทางปฏิบัติ

๒.๑ การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประซาซน

๒.๒ จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนฒื'ย

นโยบายหลัก
๑. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือให้บริการมีความสะดวกและ

รวดเร็ว
แนวทางปฏิบัติ



๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
๑.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาหน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

และประขาซนท่ีสนในท่ัวไป

นโยบายหลัก

๒. มุ่งม่ันให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขชองประซาชน 
แนวทางปฏิบัติ

๒.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมชองประซาซนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 

๒.๒ ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ 
ความเช่ือมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นโยบายหลัก

๓. ให้ความสำคัญกับการรับพึงความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางปฏิบัติ

๓.๑ จัดฃ่องทางระบบการรับพึงระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย

๓.๒ พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของอบต.

๓.๓ จัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและนำมาปรับปรุงงานบริการให้ดีซึ้น

นโยบายด้านองค์การ

นโยบายหลัก

๑. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมภายในที่ดี 
แนวทางปฏิบัติ

๑.๑ จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดขอบในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ 

การบรรลุเป๋าหมายตามภารกิจหลักของอบต.

๑.๒ กำหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ผิดต่อ 

ธรรมาภิบาล

๑.๓ จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล

๑.๔ กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลัก 
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

นโยบายหลัก
๒. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลลัมฤทธี้ 

แก่ ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

แนวทางปฏิบัติ



๒.๑ ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ 

ครอบคลุมผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างสมํ่าเสมอ

๒.๒ จัดทำแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ 

เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง

๒.๓ พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออำนวยความสะดวก 

ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเช้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน

นโยบายหลัก

๓. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการดำเนินงาน 

ของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 

แนวทางปฏิบัติ

๓.๑ ประซาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของอบต.ในรูปแบบต่างๆ เข่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๒ เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดำเนินงานชองอบต. อย่างสมํ่าเสมอ

นโยบายด้านผู้ปฎิบ้ติงาน

นโยบายหลัก

๑. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ

๑.๑ จัดทำกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

๑.๒ จัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายหลัก

๒. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางปฏิบัติ

๒.๑ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปีดใจรับพิงข้อมูลบีอนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้ 

อย่างต่อเน่ือง

๒.๒ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้

๒.๓ การทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)



เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง จึง 

กำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบนละมีความเข้าใจเกี่ยวกับ 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง

๒)องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า 

บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดย 

จะถือเสมือนว่าเปีนข้อปฏิบัติขององค์การข้อหน่ึง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติให้ถูกต้องในการ 

ทำงานประจำวัน และไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของอบต. คนใด กระทำการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้

๓) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด 

หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญขาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อ 

ผู้บังคับบัญขาได้ อาจขอคำปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดขอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือ 

ปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นให้ 
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

๔) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปีจจุบันทุกปี

๔) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงจะกำหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับ 

ดูแลองค์การท่ีดีตามตัวขี้วัดท่ีกำหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสมั่าเสมอ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

* * * * * * * * * * * * * * * * - * * * * * * * * * *

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา มีกรอบแนวคิด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้า 

แดง ให้เคารพศักดึ๋ศรีคุณค่าความเนินมนุษย์ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และดำเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม 

จริยธรรมเนินพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาลเพื่อเนินการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ดังนี้

๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและ ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต 

๒. สร้างทัศนคติที่ดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ฃนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามขององค์กร 

๓. ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำทางชีวิตมีความขยันประหยัดและซื่อสัตย์ 

๔. การบริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเนินธรรมและเสมอภาค 

๔. สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน

เพื่อเนินศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายทางด้านจริยธรรมในระบบ 

ราขการ และมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐ และให้บริการแก่ประซาซน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒

(นายสุทีน บางประสิทธ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

เร่ือง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้านการป้องกับและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ 

ได้กำหนดไว้ ดังนี้

• ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนองนํ้าแดง โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ 

ทุจริต คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

• ไม่กระทำการใดๆ ที่เปีนการแสดงถึงเจตนาว่าเปีนการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน แก่ผู้'ท่ีมีส่'วน 

ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดขอบ ทั้งทางตรง 

หรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มาชึ่งผลประโยขน่แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

• ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง และ โดยถือเปีนหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญขา หรือบุคคลที่รับผิดขอบได้ 

ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

• ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชั่น บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติ 

โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง

0 การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เ'ปีน'ไปตาม 

แนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในคู่มีอการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบาย 

การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

0 การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำใบนามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง แก่ 

องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยขน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง 

และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบล 

หนองนํ้าแดง

ที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าเงิน 

บริจาคไม่ได้ถูกนำไปใข้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

o การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการ 

ระบุชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีฃององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง และต้องดำเนินการ 

ด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของเทศบาล ที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย



o ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องานกับ 

ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกซน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินของ 

เทศบาล ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเน้นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้อง 

ดำเนินการให้เน้นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๐ อบต. มีนโยบายเน้นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม 

กฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ 

ของเทศบาล ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้อบต. สูญเสียความเน้น 

กลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็น 

ความสำคัญและมีจิตสำนึกในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มืการควบคุมภายในเพื่อ 

ป๋องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ

• แนวปฏินัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล 

ตั้งแต่การสรรหาหรือการดัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การ'รกอบรม การประเมินผลการ 

ปฏินัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่

สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติใบกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ใบ 

ความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เน้นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนว

• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง จะให้ความเน้นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่น 

ใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล 

หนองนํ้าแดง รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ 

ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับข้อ

ร้องเรียน (Whistleblower Policy)

• ผู้ที่กระทำการทุจริต คอร์รัปชั่น ถือเน้นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการ 

บริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึง 

อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย

• องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนั้าแดง จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่าง 

สมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ปฏิบัติ บี

ประกาศ ณ วันที ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒(ร:๖๒

(นายสุทิน บางประสิทธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง



ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 

อำเภอปากซ่อง จังหวัดหนองนครราชสีมา

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

โดยที่ข้าราชการชององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง มีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการ 

พัฒนาประเทศรวมทั้งการให้บริการแก่ประซาขนซึ่งจำเป็นต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่ายฉะนั้นเพื่อให้ข้าราชการพล 

เรือนมความประพฤติสำนึกในหน้าที่สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัต ิหน้าที่ราชการได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นจงสมควรให้มีข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ว่าด้วยจรรยาบรรณ 

ของขาราชการไว้เป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งคักดิ้ศรืและส่งเสริมซื่อเสียงเกียรติคุณเกียรติฐานะของ 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง จะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคล 

โดยทั่วไป จึงออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของชาราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ไว้โดย 

ต่อไปน้ี

จรรยาบรรณต่อตนเอง

๑. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุข ความชั่วทั้งปวง 

๒. มีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วย ความเสียสละ 

ทุ่มเทสติบีญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลสำเร็จตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๓. ปฏิบัติตบอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งสำรวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพื่อพัฒนาการทางาน 

ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยซน้โดยมิชอบให้กับตนเอง และ/หรือ 

พวกพ้องหมู่คณะ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๕. ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้โนวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทำงาบ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟ้งความคิดเห็นของผู้อื่นจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

๖. ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิชององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางที่องค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง เสื่อมเสียซื่อเสียง

๗. รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือ 

เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ขอบ

๘. หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว และ/ 

หรือเรื่องความเป็นไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ออกไปเปีดเผยหรือวิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่และ ภาพลักษณ์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

๙. ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและด้วยความระมัดระวัง 

ไมให้เกิดความเสียหายหรือ สิ้นเปลือง



๑๐. ร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพื่อนร่วมงาน เพื่อวิเคราะห์ 

หาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพมากขึ้น

๑๑. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยสนับสบุนให้ได้รับการอบรมและเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์อยู่เสมอ

๑๒. รับฟ้งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่และพิจารณานำไปไซ้ใน 

ทางที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ

๑๓. รับพิงคำแนะนำและยอมรับในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกที่ควร หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน 

ที่ข้ามขั้นตอนการบังคับบัญชา

๑๔. ปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความสุภาพ มีนํ้าใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบัง 

ข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอื่น ประชาซนและสังคม

๑๔. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดขอบให้เกิดประโยขนํสูงสุดต่อประเทศชาติและประขาซน ด้วยความ 

เสมอภาค โปร่งใส่และเป็นธรรม

๑๖. รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเที่ยงธรรมและความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติและไม่ตก 

อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ

๑๘. ไม่แสดงอาการใช้อำนาจหรือดูถูกหน่วยงานอื่น ในลักษณะองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม มี 

อำนาจเหนือกว่าให้

เกียรติข้าราชการหน่วยงานอื่น โดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพเรียบร้อย ขี้แจง อธิบายให้ข้าราขการหน่วยงานอื่นซึ่ง 

ต้องประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล

๑๙. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการหาป่ระโยชน์จากข้าราชการของหน่วยงานอื่นในลักษณะของการ 

ต้อนรับหรือการให้บริการจนเกินขอบเขต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใตบ้ ังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๒

(นายสุทิน บางประสิทธี้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ป ระก าศ องค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน ต ำบ ลห น องน ํ้าแ ด ง

เรื่อง แผนการเสร ิมสร ้างมาตรฐาน ว ิน ัยค ุณธรรม จร ิยธรรมและป ้องก ันการท ุจร ิต

ตามท ี่ได ้ม ีประกาศองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลหนองน ํ้าแดง เรื่อง นโยบายคุณธรรม 

จริยธรรม ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙, ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ว่าด้วยจรรยา 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๙ และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 

หนองนํ้าแดง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ซัดเจนและเป็นสากล 

เป ็นเครื่องม ือกำก ับความประพฤติของบ ุคลากรท ุกคน และเพ ื่อให ้การบริหารราชการเป ็นไปอย่างม ี 

ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประซาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงาน 

ภาครัฐ ไปแล้ว น้ัน

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง มีแผนท่ีซัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพรจึง 

ได้จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุทิน บางประสิทธี้)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง



แผน การส ่ง เสร ิม ว ิน ัย  ค ุณ ธรรม จร ิยธรรม แ ละก ารป ้อ งก ัน ก ารท ุจร ิต  คอร ์ร ัปช ั่น

อ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน ต ำบ ลห น องน ํ้าแ ด ง  อ ำ เภ อ ป าก ช ่อ ง  จ ังห ว ัด น ค รราฃ ส ีม า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการตำเนิน

๑. ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม 

คุณธรรม จริยธรรมและ 

สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน

๑.๑ ส ร ้า งจ ิต ส ำน ึก แ ล ะ  

ส่งเสริมการเรียนรู้และ 

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ห ล ั ก  

คุณธรรม จริยธรรมใน 

การปฏิบัติราฃการ

๑.๑.๑) โครงการนึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ 

เพ ิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อส่งเสริม 

และสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการ 

ปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ปีงบประมาณ ๒๔๖๓

๑.๑.๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุ 

บุคลากร อบต.หนองนํ้าแดง เพื่อปลูกจิตสำนึก 

ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทาง 

ศาสนา การน ้อมนำเอาปร ัชญ าเศรษฐก ิจ 

พอเพียงมาเปีนแนวทางในการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ ๒๔๖๒๓

๑.๑.๓) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง 

ในเทศกาลงานเดือนสิบ 

แห่ผ้าข้นธาตุ ประกวดจาด

ปีงบประมาณ ๒๔๖๓

๑.๑.๔) การส่งเสริมสนับสนุน่ให้-จัดกิจกรรม/ 

โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธี 

รำลึกวันสำคัญของชาติ

ปีงบประมาณ ๒๔๖๓

๑.๒ ประขาสัมพันธ์เชิดชู 
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตใน 

การปฏิบัติราชการ

๑.๒.๑) ประซาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ 

ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรม 

และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้,ร่วมงาน คัดเลือก 

พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และ 

พนักงาบจ้างดีเด่น

ปีงบประมาณ ๒๔๖๓

๒. รวมพลังแผ่นดิน 

ป ้องก ันและปราบปรามการ  

ทุจริต

๒.๑ ประขาสัมพ ันธ ์ผ ่านส ื่อ 

ต่าง  ๆ เพ ื่อป ้องกันการทุจริต 

แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ต ิมขิ อ บ ข อ ง  

ข้าราฃการ

๒.๒) พัฒนาซ่องทางในการแจ้ง

๒.๑.๑) ประขาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล 

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วย 

ความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจ 

หน้าท ี่ของตน/ค ักด ิ้ศร ีของการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ 

ราชการและต ่อต ้านการทุจร ิต เซ่น การติด 
ประกาศ ,การจัดทำบอร์ดประขาสัมพันธ์

ปีงบประมาณ ๒๔๖๓

๒.๒.๑) ดำเนินการจัดทำซ่องทางการร้องเรียน 

ด ่าง  ๆ และ เผยแพร ่ ประขาส ั มพ ั นธ ์ ให ้  

ประขาขนทราบถึงซ ่องทางและหน่วยงาน ท่ี

ปีงบประมาณ ๒๔๖๓



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนิน

เบาะแสให้สะดวกหลากหลาย 

และปลอดภัย

รับผิดขอบ

๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง 

แก ่หน ่วยงานต ่อต ้านการ  

ทุจ'ริต

๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ 

เก ิดความเส ียหายและขนาด 

ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคตให้ อย ู ่ ในระด ั บท ี ่  

ยอมรับไต้  ควบคุมได้  และ 

ตรวจสอบได้

๓.๑.๑) มีการประขุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่ 

เป็นประจำเดือน 

ทุกเดือน

ปีงบประมาณ ๒๔๖๓

๓.๑.๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการ 

จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบ 

ภายในองค์กร

ปีงบประมาณ ๒๔๖๓

๓ .๑ .๓) ข ี้แจงแนวทางในการจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง 

ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ ๒๔๖๓

๔.ส ร ้า งบ ุค ล าก ร ม ือ อ าช ีพ  

ป ้องก ันและปราบปรามการ  

ทุจริต

๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตน 

ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ 

บุคลากรในหน่วยงาน

๔.๑.๑) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและ 

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราขการ

ปีงบประมาณ ๒๔๖๓

๔.๒.๒) เผยแพร่ /  ประขาสัมพันธ์ให้ความ รู้ 

เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เข่น การ 

ดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราฃการ ฯลฯ 

ทางเว็บไซด์ อบต.,หนองนํ้าแดง

ปีงบประมาณ ๒๔๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
เร่ือง รายงานผลการตำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๓

ตามท ี่ได ้ม ีประกาศองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลหนองน ํ้าแดง เรื่อง นโยบายคุณธรรม 

จริยธรรม ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕<£๙, ข ้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ว่าด้วยจรรยา 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๙ และนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้า 

แดง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบํ้าแดง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ืฃ อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ 

ปฏิบัต ิงานที่1ซัดเจนและเป็นสากลเปีนเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การ 

บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี ธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประซาขนเกิดความมั่นใจศรัทธา 

และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว น้ัน

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลหนองนํ้าแดง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปตามแผนๆที่ได้ประกาศไว้ องค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง จึงขอรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม 

จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ป้จจัย 

สนับสนุน ป้ญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ น้ัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุทิน บางประสิทธิ๋)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง



แ บ บ รายงาน ผ ลก ารด ำเน ิน ก ารแ ผ น ก ารส ่ง เสร ิม ว ิน ัย  ค ุณ ธรรม จร ิยธรรม  แ ละก ารป ้อ งก ัน ก ารท ุจร ิต  คอร ์ร ัปช ั่น

อ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน ต ำบ ลห น อ งน ํ้าแ ด ง  อ ำ เภ อ ป าก ซ ่อ ง  จ ังห ว ัด น ค รราข ส ีม า ป ร ะจ ำป ีงบ ป ร ะม าณ  พ .ศ .๒ ๕ ๖๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๔๖๓

๔. ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม 

จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาค 

ส่วน

๑.๒ สร ้างจ ิตสำน ึกและส ่งเสร ิมการ 

เ ร ี ยนร ้ และปฏ ิ บ ั ต ิ ตามหล ั ก  

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ 

ราขการ

๑.๑.๑) โครงการปีกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ 

บุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการ 

ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

0  ดำเนินการ เพิ่มความรู้และแลกเปลี่ยนการทำงานมา 

เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ 

□  ไม่ได้ดำเนินการ

๑.๑.๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุบุคลากร อบต.หนองนํ้า 

แดง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทาง 

ศาสนา การน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ 

ปฏิบัติงาน

ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต. 

หนองนํ้าแดง ให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล 

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยได้จัดกิจกรรมกวาด 

ลาน พิงธรรม รับศีล

□  ดำเนินการ 

0  ไม่ได้ดำเนินการ

๑.๑.๓) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลงานสงกรานต์ ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุ 

และวันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๓

๑.๑.๔) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทาง 

ศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของขาติ

ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญซวน

ร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของซาติ ดังนี้

๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เน่ืองในวันปิยมหาราซ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ๔ ธันวาคม

๒. โครงการถวายผ้ากฐินพระราชทาน



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. โครงการแบ่งป้ญนํ้าใจมอบถุงยังช ีพแด่ผ ู้ยากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี๒๕๖๓

๔. โครงการวัยใสใสใจผู้สูงอายุในครอบครัวและขุมขน 

๕. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราซๆ 

สยามมก ุ ฎราซก ุ มาร เน ื ่ องในโอกาสทรงพระเจร ิญ 

พระซนมายุ ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๔๖๓ 

๖. ร่วมกิจกรรมวันจักรี ๖ เมษายน 

๗. ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม 

๘. จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ 

0  ดำเนินการ 

□  ไม่ได้ดำเนินการ
๑.๒ ประซาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ 

ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ

๑.๒.๑) ประซาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ 

ราซการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน 

ส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างดีเด่น

□  ดำเนินการ 

0  ไม่ได้ดำเนินการ

๕. รวมพลังแผ่นดิน 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒.๑ ประซาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง  ๆ เพ่ือ 

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิขอบของ 

ข้าราซการ

๒.๒) พัฒนาซ่องทางในการแจ้งเบาะแสให้ 

สะดวกหลากหลายและปลอดภัย

๒.๑.๑) ประซาสัมพันธ์ ให้พนักงานส่ วนตำบลลูกจ้ างประจำและ 

พน ักงานจ้างปฏิบ ัต ิตนด้วยความซื่อส ัตย์ส ุจริตตระหนักถึงบทบาท 

ภารกิจหน้าที่ซองตน/คักดิ้ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราฃการและต่อด้าน 

การทุจริต เข่น การติดประกาศ, การจัดทำบอร์ดประซาสัมพันธ์

ดำเนินการประซาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ 

ประพฤติไม่ขอบของข้าราซการ 

0  ดำเนินการ

ประซาสัมพันธ์โดยการจัดทำเอกสารแผ่นพับ 

□  ไม่ได้ดำเนินการ

๒.๒.๑) ดำเนินการจัดทำซ่องทางการร้องเรียนต่าง  ๆ และเผยแพร่ 

ประซาสัมพันธ์ให้ประซาซนทราบถึงซ่องทางและหน่วยงานที่รับผิดซอบ

จัดทำซ่องทางการร้องเรียนต่าง  ๆ และเผยแพร่ 

ประซาสัมพันธ์ให้ประขาซนทราบถึงซ่องทางและวิธีการ



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ร้องเรียน

0  ดำเนินการ ๓ ซ่องทาง

๑. ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่ที่ทำการ 

อบต.หนองนํ้าแดง

๒. ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายก อบต.

๓. ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์ อบต.หนองนํ้าแดง 

□  ไม่ได้ดำเนินการ

๖. เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง ค ว า ม แ ข ็ ง แ ก ร ่ ง แ ก ่  

หน่วยงานต่อต้านการทุจริต

๓.๑ ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ 

เสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะ 

เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ 

ได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

๓.๑.๑) มีการประขุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำเดือน 

ทุกเดือน

0  ดำเนินการ

มีประขุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน 

ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราขการกับผู้ใต้บังคับบัญขา 

และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ อบต.หนองนํ้า 

แดง จำนวน ๑๒ คร้ัง 

□  ไม่ได้ดำเนินการ

๓.๑.๒) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อ 

ดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร

0  ดำเนินการ

ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหารความ 

เสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย.๑ , ปย. ๒ และ การ 

ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กรแบบ 

ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ 

0  ไมได้ดำเนินการ

๓.๑.๓) ขี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ 

ที่เกี่ยวข้อง

0  ดำเนินการ

ประขุมขี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคน



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๔๖๓

ได้ทราบทุกครั้งที่มีการดำเนินการ 

□  ไม่ได้ดำเนินการ
๔.สร ้างบ ุคลากรม ีออาช ีพป ้องก ันและ  

ปราบปรามการทุจริต

๔.๑ ส ่ ง เสร ิ มการประพฤต ิ ตนตาม 

มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน 

หน่วยงาน

๔.๑.๑) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา 

ข้าราชการ

0  ดำเนินการ

จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ 

ทุกคนถือปฏิบัติ 

□  ไม่ได้ดำเนินการ

๔.๒ นำระบบอิ เล ็ กทรอนิกส์มาใช้ทาง 

ข ้ อม ู ลข ่ าวสารเพื ่ อลดการท ุ จร ิ ตและ 

ประพฤต ิ ม ิ ชอบเป ็ นการป ้ องก ันการ 

ปราบปรามการทุจริต

๔.๒.๒) เผยแพร่ /  ประขาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของ 

งานวิน ัย เข่น การดำเนินการทางวินั ย อุทธรณ์ ร้องทุกข์  ระบบ 

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ๆลฯ ทางเว็ปไซด์ อบต.หนองนํ้า 

แดง

0  ดำเนินการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ 

การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์  ๆ ดังนี้ 

-ซ้ีแจงในการประชุมประจำเดือน 

-แผ่นผับสรุปการดำเนินการทางวินัย 

-ประขาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็ปไซด์ 

อบต.,หนองนํ้าแดง 

□  ไม่ได้ดำเนินการ



ขอเสนอแนะเพมเตม

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน 

ตำบลหนองนํ้าแดง มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานเป็น'โปด้วยความถูกต้อง การ 

ให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับทราบปัญหา 

อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการปัองกันการทุจริตล่วงหน้าหรือแกไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง 

เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและสามารถ 

ตอบสนองความต้องการของประซาขนไดอ้ย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 

ปัจจัยสนับลนน

๑. คณะผู้บริหาร สมาขิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ให้ความสำคัญกับ 

การ

ส่งเสริมวินับ คุณธรรม จริยธรรมและการปัองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิขอบ โดยส่งเสริมสนับสนุน 

การดำเนินงานงานตามแผน และเช้าร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ อย่างต่อเนื่อง

๒. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละ 

กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ 

ปัญหาอุปสรรค

๑. ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดขอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนให้

เป็นรูปธรรม

๒. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามแผนฯ 

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๒ เห็นควรดำเนินการดังนี้ 

๑. กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาช้าราขการ 

๒. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและ 

การปัองกนการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้

๓. จัดใหมี้การประซุมซี้แจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่ หรือหา 

ผู้เขี่ยวซาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขาติวาด้วยการปัองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตของส่วนราขการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อองค์การบริหารส่วน 

ตำบลหนองนํ้าแดง

(นางสาวคณปพร วิลัยหล้า) 

วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕:๖๒

หมายเหตุ : รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน 

การทุจริต คอรัปช่ัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๓ เซ่น สำเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถ่าย ฯลฯ


