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ค าน า 
 

 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม และการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคล่ือนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเท่าเทียมท่ีต้องประสานความร่วมมือท้ัง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคนควบคู่กันไปพร้อมๆกัน  
โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆท่ีถูกต้อง  รวมท้ังเข้าใจวิถีชีวิตท่ีมีความหมาย
และคุณค่าประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าส่ังท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนด มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานแอละส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคู จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2559-2561 ขึ้น  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติและเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตาม วิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ และถือเป็นการปฏิบัติ ตามค าส่ังท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย 

 
        

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
 
                   หน้า 
 
      ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2559-2561  1 
 
     ข้อมูลทั่วไป           6 
 
     ส่วนที่ 1 ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและมาตรการ          15 
 
     ส่วนที่ 2 ตารางที่ 2 โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ             18 
 
     ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผน               23 
 
 
 
 

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



 

-1- 
 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
พ.ศ.2559-2561 

วิสัยทัศน์ 
 “หน่วยงานภาครัฐ  บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล  ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการจริต” 
พันธกิจ 
 1.เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม  ให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2.บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 3.ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 4.สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
 5.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ  รวมท้ังการรณรงค์  เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย  เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา  การพัฒนา 
ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน 

1.1 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน  ให้ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.1.3 จัดให้มีหลักสูตรการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก

ภาคส่วน 
1.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล 

1.2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ังมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1.2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณและจริยธรรม 
1.2.3 ควบคุม  ก ากับ  ดูแล การปฏิบัติงาน  การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้เป็นไป

ตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
1.3 ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

1.3.1 จัดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝึกอบรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

1.3.2 ก าหนดให้หลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เป็นหลักสูตรบังคับท่ีใช้
ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ 
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1.3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามกา 
   ทุจริตภาครัฐ 

1.4 ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือเป็น
ค่านิยมกระแสหลักของชาติ 

1.4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต 
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

1.4.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม  ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

1.4.3 ส่งเสริม เชิดชู  หน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

1.4.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 วัตถุประสงค์ 
 มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยภาครัฐกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกการตรวจสอบ  ถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

2.1 บูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 2.1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาค

ส่วน 
 2.1.2 ให้มีการจัดต้ัง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพื่อด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตลอดจน การเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ จากทุกหน่วยงาน  เพื่อน าไปประมวล วิเคราะห์เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 2.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านส่ือสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระใน
การท าหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 

 2.1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อส่ือสารระหว่างกัน 

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 2.2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 2.2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลายรวมท้ังสร้าง

หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
 2.2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 2.2.4 ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส  ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 
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 2.2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านส่ือสารมวลชนเป็นส่ือกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม  ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับภูมิภาค สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน
ให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริต
หรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครอง
พยานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับองค์กรอื่นระหว่าง
ประเทศ 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
  3.1.1 ให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มีโครงสร้างของ
หน่วยงาน อัตราก าลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 
  3.1.2 ให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละองค์กร  สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดยก าหนดให้แยก
อ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้ 
  3.1.3 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 
  3.1.4 ให้หน่วยงานภาครัฐ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อ านาจในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม 
  3.1.5 ให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าดัชนีช้ีวัดความโปร่งใส และเกณฑ์มาตรฐานกลางความโปร่งใสของแต่ละ
หน่วยงาน โดยให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นองค์กรกลางท าหน้าท่ี ควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินการ 
 3.2 ส่งเสริมการกระจายอ านาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปสู่ระดับภูมิภาค 
  3.2.1 สนับสนุนให้มีการจัดโครงสร้าง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณจากส่วนกลางสู่ระดับ
ภูมิภาค 
  3.2.2 ให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีระบบการตรวจสอบ และถ่วงดุลการบริหาร
ราชการ 
  3.2.3 ให้มีระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงานต่อส่วนกลาง 
 3.3 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
  3.3.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  3.2.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต
ภาครัฐ 
 3.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  3.4.1 ให้มีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริต  หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือเพื่อให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหาการทุจริตภาครัฐในปัจจุบัน 
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  3.4.2 ให้หน่วยงานภาครัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคโดยเคร่งครัด 
  3.4.3 พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนหรือการไต่สวนข้อเท็จจริงให้รวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม 
  3.4.4 สร้างกลไกในการเฝ้าระวัง  สอดส่อง ดูแล ติดตามการกระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
  3.4.5 จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ให้สามารถตรวจสอบ สถานภาพบุคคลพฤติการณ์การ
กระท าผิด ตลอดจนทรัพย์สินท่ีได้จากการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  3.4.6 สร้างกลไกในการปกป้องเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ท่ีได้
ปฏิบัติการตามหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 3.5 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ 
  3.5.1 ประสานความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 
  3.5.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการยึด อายัด และน าทรัพย์สินท่ีได้จากการกระท าผิด
เกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐมาด าเนินคดีในประเทศ 
  3.5.3 สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เข้าร่วมพันธกรณี
เป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านการทุจริตระดับนานาชาติ 
 3.6 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน 
  3.6.1 สร้างหลักประกันความปลอดภัยโดยก าหนดมาตรการและแผนงานในการคุ้มครองพยาน 
  3.6.2 ควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองพยาน 
  3.6.3 พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการ
คุ้มครองพยาน 
 3.7 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  3.7.1 สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ด าเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ท่ีมี ความทันสมัยมาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
  3.7.2 สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  3.7.3 ให้มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน 
เพื่อรวบรวมและน าไปใช้ประโยชน์ซึ่งข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัย และงานวิชาการต่างๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 วัตถุประสงค์ 
 มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้
สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้
สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรอื่นระหว่างประเทศ 
 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4.1.1 ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ท้ังในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
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  4.1.2 ก าหนดให้มีการจัดต้ังสถาบัน  จัดท าหลักสูตรการศึกษา และ/หรือหลักสูตรการฝึกอบรมของ
วิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  4.1.3 ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐระหว่างประเทศให้เป็นปัจจุบัน 
  4.1.4 จัดต้ังศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ตลอดจน
ให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study)  
  4.1.5 ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านต่างๆ อาทิ การใช้อ านาจของผู้บริหารท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริต  การ
จัดท าสัญญาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การทุจริตเชิงนโยบาย เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อน าผลการวิจัยไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4.2 สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  4.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐร่วมกัน
สร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  4.2.2 ก าหนดให้มีมาตรฐานเกี่ยวกับค่าตอบแทนของวิชาชีพ 
  4.2.3 ก าหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

************************** 
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีต้ัง อาณาเขตและสภาพทั่วไป 
1.1 ลักษณะท่ีต้ัง  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ต้ังอยู่ท่ีบ้านไผ่น้อย หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองคูห่าง

จาก ท่ีว่าการอ าเภอล าปลายมาศ ประมาณ 3 กิโลเมตร และมีอาณาเขตดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต ต าบลโคกล่าม, ต าบลหินโคน 
   ทิศใต้  ติดต่อกับเขต ต าบลโคกกลาง, ต าบลหนองกระทิง 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต ต าบลตลาดโพธิ์, ต าบลทะเมนชัย, ต าบลหนองบัวโคก 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต ต าบลหนองกระทิง 

1.2 เนื้อที่  มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 37.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,437.50 ไร่ มีหมู่บ้านท้ังหมด 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 

    1.3 ภูมิประเทศ  สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นที่ราบ ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นทุ่งนา  
ทิศตะวันตกมีสภาพเป็นป่าและมีล าน้ ามาสไหลผ่านจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือผ่านหมู่ท่ี1,หมู่ท่ี 6,หมู่ท่ี7 และหมู่ท่ี 9 
      1.4 จ านวนหมู่บ้านมีหมู่บ้านจ านวน14 หมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลเต็มท่ีจ านวน 1หมู่บ้าน คือหมู่ท่ี 10 
จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มท้ังหมู่บ้านจ านวน  8 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ท่ี 1,หมู่ท่ี 4, หมู่ท่ี 6,หมู่ท่ี 7, หมู่ท่ี 8, หมู่ท่ี 9, หมู่ท่ี 
12, และหมู่ท่ี 13 
                   จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วนจ านวน  5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 2, หมู่ท่ี 3, หมู่ท่ี 5, หมู่ท่ี11, และหมู่
ท่ี 14 
     1.5 ประชากร  ประชากรเฉพาะในเขต อบต. หนองคู  รวมท้ังส้ิน 5,067 คน แยกเป็น  ชาย 2,528 คน  หญิง  
2,586 คน  จ านวนบ้านท้ังส้ิน 1,426 หลังคาเรือน  
      1.6 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
  1. บ้านแท่นพระ  หมู่ท่ี 1 
  2. บ้านบุตาวงษ์   หมู่ท่ี 4 
  3. บ้านไผ่ใหญ่  หมู่ท่ี 6 
  4. บ้านเย้ยม่วง  หมู่ท่ี 7 
  5. บ้านหนองกระโดน  หมู่ท่ี  8 
  6. บ้านไผ่น้อย   หมู่ท่ี 9 
  7. บ้านน้อยบุตาวงษ์  หมู่ท่ี  12 
  8. บ้านหนองโสน หมู่ท่ี 13 
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ตารางแสดงจ านวนประชากร จ านวนบ้าน ปี พ.ศ. 2546 - 2556 
 

ปี พ.ศ. จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
2546 1,064 2,355 2,373 4,728 
2547 1,101 2,367 2,385 4,752 
2548 1,136 2,412 2,407 4,819 
2549 1,166 2,405 2,411 4,816 
2550 1,170 2,412 2,407 4,819 
2551 1,215 2,414 2,422 4,836 
2552 1,247 2,436 2,451 4,887 
2553 1,318 2,460 2,501 4,961 
2554 1,350 2,475 2,546 5,021 
2555 1,383 2,499 2,568 5,067 
2556 1,426 2,528 2,586 5,114 
2557 1,541 2,531 2,607 5,141 
2558 1,574 2,540 2,623 5,163 
2559 1,611 2,534 2,623 5,157 

  
ตารางแสดงจ านวนประชากร  จ านวนครัวเรือน ปี พ.ศ.2559 

หมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ผู้ใหญ่บ้าน ชาย หญิง รวม 
หมู่ท่ี 1 บ้านแท่นพระ 238 389 421 810 นางศุภมาศ ขุนทิพย์ 
หมู่ท่ี 4 บ้านบุตาวงษ์ 327 574 574 1,148 นายสุพล     สุขรัมย์ (ก านัน) 
หมู่ท่ี 6 บ้านไผ่ใหญ่ 386 497 520 1,017 นายสุรินทร์     ชิงรัมย์ 
หมู่ท่ี 7 บ้านเย้ยม่วง 159 249 271 520 นายมนตรี    ฉันทะกลาง 
หมู่ท่ี 8 บ้านหนองกระโดน 85 189 173 362 นายสุจินต์      สานรัมย์ 
หมู่ท่ี 9 บ้านไผ่น้อย 136 185 207 392 นางล าดวน   แก้วเจ๊ก 
หมู่ท่ี 12 บ้านน้อยบุตาวงษ์ 221 326 337 663 นางจินตนา  ประเสริฐ 
หมู่ท่ี 13 บ้านหนองโสน 59 125 120 245 นายอภินันท์  สังข์รัมย์ 

        
 

ข้อมูล  ณ เดือน  ตุลาคม  2559 
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แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
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ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
การคมนาคม 

การคมนาคมภายในหมู่บ้านและระหวา่งหมู่บ้านในหน้าแล้ง การสญัจรสะดวก สว่นในฤดฝูนการสญัจร
จะล าบาก และมีถนนลาดยางสายหลกัอยู ่6 สาย ถนนลกูรังและถนนหินคลกุเช่ือมระหวา่งหมู่บ้าน 
การโทรคมนาคม 

- ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข (ตู้ไปรษณีย์ 1 แหง่) 
- สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ 

การไฟฟ้า 
มีการขยายบริการด้านไฟฟา้เข้าถึงหมู่บ้านท าให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกมากยิ่งขึน้แตย่งัมี

บางแหง่ท่ียงัไม่มีไฟฟา้ใช้เน่ืองจากอยูน่อกเขตและอยูร่ะหวา่งการขอขยายเขต 
แหล่งน า้ธรรมชาต ิ

-ล าน า้ ล าห้วย 6 สาย 
-บงึ หนองและอ่ืน ๆ 13 แหง่ 

แหล่งน า้ที่สร้างขึน้และสามารถใช้งานได้ 
-     ฝาย  2  แหง่ 
- บอ่น า้บาดาล  6  แหง่ 
- ประปาหมู่บ้าน 6 แหง่ 
- ประปาสว่นภมิูภาค 2 แหง่ 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
3. 1  อาชีพ  ประชากรท่ีอยูใ่นเขตองค์การบริหารสว่นต าบลหนองค ูประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท านา ท่ี
เหลอืร้อยละ 20  ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทัว่ไปและอ่ืน ๆ ในสดัสว่นท่ีเทา่กนั 
  3.2  หนว่ยธุรกิจในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลหนองคู 
 โรงงานอุตสาหกรรม(อุตสาหกรรมในครัวเรือน)   6 แหง่ 
 โรงสี      14 แหง่ 
 ร้านอาหาร       3 แหง่ 
 ร้านค้า      41 แหง่ 
 อู่ซอ่มรถ       5 แหง่ 
 ฟาร์มเลีย้งสตัว์      3 แหง่ 
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สภาพทางสังคม 
การศึกษา   โรงเรียนในเขตต าบลหนองคู   

- โรงเรียนระดบัประถมศกึษา  จ านวน  2 แหง่ คือ 
1. โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์   ตัง้อยูห่มู่ท่ี 4 บ้านบุตาวงษ์ 
2. โรงเรียนบ้านแทน่พระ   ตัง้อยูห่มู่ท่ี 1 บ้านแทน่พระ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  1  แห่ง คือ 
1.ศนูย์พฒันาเด็กเลก็องค์การบริหารสว่นต าบลหนองค ู  ตัง้อยูท่ี่ หมู่ท่ี 9 บ้านไผน้่อย 
-  ท่ีอ่านหนงัสอืพิมพ์ประจ าหมูบ้่าน  2  แหง่  

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วดั / ส านกัสงฆ์    8 แหง่ 

สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลหนองค ู/ หมู่บ้าน  1 แหง่ 
-  อตัราการมีและใช้ส้วมราดน า้ร้อยละ   100 

ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถานีต ารวจ (ต ารวจชมุชน)   1 แหง่ 

อื่น ๆ  
-  ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ี ยงัไม่มีการพบวา่มีแร่ธาตแุตอ่ยา่งใด สว่นทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ีอยา่ง

อ่ืนท่ีควรอนรัุกษ์ไว้ คือป่าไม้ในเขตหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 7 อยูท่างด้านทิศตะวนัตกของต าบล และทรัพยากรธรรมชาติ
อีกอยา่ง คือ ล าน า้มาศท่ีไหลผา่นเขตต าบลทางทิศตะวนัตก ผา่นหมู่ท่ี 1,6,7,และ9 
มวลชนจดัตัง้ 

-  อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  รุ่นท่ี 1  จ านวน  51  คน 
-  ลกูเสอืชาวบ้าน 2 รุ่น 300    คน 

ด้านการเมืองการบริหาร 
ด้านโครงสร้างและอตัราก าลงัในการบริหารงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองค ูประกอบด้วยองค์กรดงันี  ้

-  ฝ่ายนิติบญัญัติหรือสภาองค์การบริหารสว่นต าบลประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบล
ท่ีมากจากการเลอืกตัง้ของประชาชน จ านวน 16 คน อยูใ่นต าแหนง่คราวละ 4 ปี 

-  ฝ่ายบริหารหรือคณะผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลประกอบด้วย  
 นายกองค์การบริหารสว่นต าบล   1  คน 
 เลขานกุารนายกองค์การบริหารสว่นต าบล  1         คน 
    รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบล  2 คน 
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มีอ านาจหน้าที่ควบคมุรับผิดชอบในการบริหารงานขององค์การบริหารสว่นต าบลตามกฎหมาย 
1) การบริหารงานขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองคู      ประกอบด้วย 
 1. นายสวุรรณ์           ประเสริฐ    นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองคู 
 2. นายทกัษิณ            ประทมุ             รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองคู 
 3. นายประสาน          ถนอมศิลป์               รองนายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองคู 
 4. นายมานิตย์           สนูย์รัมย์                  เลขานายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองคู 
2) สภาองค์การบริหารสว่นต าบลหนองคู     ประกอบด้วย 
 1.นายสมศกัด์ิ           สารรัมย์           ประธานสภา อบต. 
 2.นายอนิวติั             สวุรรณราช  รองประธานสภา อบต. 
 3.จ.ส.ต.บนัเทิง         กิจสงูเนิน    เลขานกุารสภา อบต. 
 4.นายธีรพนัธ์           เศษมาก  สมาชิก อบต. ม.1 
 5.นางสจิุตรา            วะทวิก้านตง สมาชิก อบต. ม.1   
 6.นายไพวลัย์            สนรัมย์    สมาชิก อบต. ม.4 
 7.นางสายสมร           จ าปาแดง  สมาชิก อบต. ม.4 
 8.นายสมชาย           ชมจนัทกึ           สมาชิก อบต. ม.6 
 9.นายสรุพล             ฉนัทะกลาง  สมาชิก อบต. ม.7 
 10.นายครรชิต           ตุ้ยพิมาย   สมาชิก อบต. ม.7   
 11.ดาบต ารวจสมชาย   ตรีประเคน สมาชิก อบต. ม.8 
 12.นายบุญสนั          แก้วอรสาร  สมาชิก อบต. ม.8 
 13.นายทองสขุ          แสนโคตร  สมาชิก อบต. ม.9 
 14.นายสธุน             ทมุแสง  สมาชิก อบต. ม.9 
 15.นายสงา่              สขุทวี  สมาชิก อบต. ม.12 
 16.นายสมหมาย       แทง่ทองหลาง  สมาชิก อบต. ม.13 

17.นายฉตัรชยั          สดรัมย์  สมาชิก อบต. ม.13 
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองค ู  

1.นายสวุรรณ์  ประเสริฐ  ต าแหนง่  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองค ู เป็นผู้ รับผิดชอบนโยบาย
หรืองานอ่ืนๆ ท่ีกฎหมาย หรือค าสัง่ ระบุให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบลโดยเฉพาะ 
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2.จ.ส.ต.บนัเทิง  กิจสงูเนิน  ต าแหน่ง  ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลหนองคู  (นกับริหารงาน อบต.7) 

เป็นผู้บงัคบับญัชาพนกังานสว่นต าบลและพนกังานจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลรองจานายกองค์การบริหาร

สว่นต าบลหนองคู  โดยมี นายศุภฤกษ์  ล่ามกิจจา  ต าแหน่ง  รองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลหนองคู (นัก

บริหารงาน อบต.6) เป็นผู้ช่วย .ซึง่มีหน้าที่รับผิดชอบควบคมุดแูลองค์การบริหารสว่นต าบลหนองคู ให้เป็นไปตาม

นโยบายและอ านาจหน้าท่ีอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูแบ่งส่วนการบริหาร

ออกเป็น หนว่ยงานตา่ง ๆ ดงันี ้

          1.ส านกังานปลดั ท าหน้าที่เก่ียวกับงานบริหารทัว่ไป งานธุรการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

งานนิติกร  งานสวสัดิการ งานการประชุม งานเก่ียวกับการตราข้อบงัคบัต าบล งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธีงาน

ประชาสมัพนัธ์ งานจดัท าแผนพฒันาต าบล งานจดัท าข้อบญัญัติงบประมาณประจ าปีงานอนุมัติด าเนินงาน ตาม

ข้อบญัญัติงานอ่ืนๆ   ท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 1.1  ต าแหนง่ในส านกังานปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลหนองค ู   ดงันี ้
งานบริหารทัว่ไป   จ านวน   6  คน  

 1.น.ส.สกุานดา      เงินเรียง ต าแหนง่    หวัหน้าส านกังานปลดั 
          2.นายภราดร   ปรัชญาวงศ์ชยั ต าแหนง่    บุคลากร 
           3.นางประคอง       บ าบติั ต าแหนง่    เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 
            4.นางพชัรภรณ์      สงัข์รัมย์ ต าแหนง่    เจ้าหน้าที่บนัทกึข้อมลู 
           5.น.ส.ล าไพ       ประเสริฐ           ต าแหนง่    ผู้ชว่ยบุคลากร 
  6.นางศิริวิภา      เอ่ียมศรี  ต าแหนง่    พนกังานจ้างทัว่ไป 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  2  คน 
              1.น.ส.สกุานดา      เงินเรียง ต าแหนง่    หวัหน้าส านกังานปลดั              

2.นายอภิรัตน์      ศภุประภา ต าแหนง่  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
          งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั   จ านวน  2  คน 
            1.พนัจ่าอากาศเอกสธีุร์  สมนัรัมย์ต าแหนง่เจ้าพนกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
            2.นายพลตรี        บ าบติั  ต าแหนง่    พนกังานจ้างทัว่ไป 
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2.ส่วนการคลัง  ท าหน้าที่เก่ียวกบัการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน    การตรวจ

เงิน การหกัภาษีเงินได้และการน าสง่ภาษี งานเก่ียวกบัการตดัโอนเงินเดือน งานรายงานเงินคงเหลอืประจ าวนั งาน
ขออนมุติัเบิกตดัปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายงานการจดัท างบ แสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สนิ หนีส้นิ งบ
โครงการ เงินสะสม งานการจดัท าบญัชีทกุประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือ
ได้รับมอบหมาย 

2.1  ต าแหนง่ในสว่นการคลงัองค์การบริหารสว่นต าบลหนองคจู านวน  6  คน  ดงันี  ้
  1. นางอุไรวรรณ       เซรัมย์ ต าแหนง่     ผู้อ านวยการกองคลงั 

2. นางพรประเสริฐ    ธรศรี ต าแหนง่     นกัวชิาการพสัดุ 
3. น.ส.นงลกัษณ์    ไกรแก้ว         ต าแหนง่     นกัวิชาการเงินและบญัชี         
4. นางพวงพะยอม   แบกกลาง ต าแหนง่     เจ้าพนกังานจดัเก็บรายได้ 
5. นายสมคิด       แก้วเกิดมี ต าแหนง่     พนกังานจ้างทัว่ไป 

  6. นางสาวสนุนัท์  การบรรจง       ต าแหนง่     พนกังานจ้างทัว่ไป 
        3.  ส่วนโยธา  ท าหน้าที่เก่ียวกบังานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน แหลง่น า้ งานการ
ประมาณการคา่ใช้จ่ายตามโครงการ  งานควบคมุอาคาร  งานก่อสร้างและซอ่มบ ารุงทาง  อาคาร สะพาน  แหลง่
น า้  งานควบคมุการก่อสร้างงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 3.1 ต าแหนง่ในสว่นโยธา  จ านวน  4  คน  ดงันี ้
  1. นายนิกลุ          มุ่งดี  ต าแหนง่    ผู้อ านวยการกองช่าง 
  2. นางอาภาพร       สารรัมย์ ต าแหนง่    ชา่งโยธา 
   3. นายสริุนทร์        ดวงดี  ต าแหนง่    พนกังานจ้างทัว่ไป 

4. นายเฉลมิเกียรติ  แสนโคตร ต าแหนง่    พนกังานจ้างทัว่ไป 
4.ส่วนสวัสดิการและสังคม  ท าหน้าที่เก่ียวกบังานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการ ผู้ ป่วยโรคเอดส์  งาน

ด าเนินการพฒันาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  วฒันธรรม  งานประสานและร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อการสงัคมสงเคราะห์และสง่เสริมสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน 

4.1 ต าแหนง่ในสว่นสวสัดิการและสงัคม   จ านวน  3  คน 
              1.นางสภุาภรณ์     แสงวิภาค ต าแหนง่    หวัหน้าสว่นสวสัดิการและสงัคม 
  2.นางธัญชนก   ราชสห์ี  ต าแหนง    นกัพฒันาชุมชน 
              3.นายคมกริช      งาพมิาย ต าแหนง่    ผู้ช่วยนกัพฒันาชุมชน 
        5. ส่วนการศึกษา ท าหน้าที่เก่ียวกบังานการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม  งานสง่เสริมและสนบัสนุนศนูย์
พฒันาเด็กเลก็ งานสนบัสนนุกิจการศาสนา  งานสง่เสริมศิลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน งาน
สนัทนาการ งานประสานงานและสนบัสนนุโรงเรียนและพฒันาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
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5.1 ต าแหนง่ในสว่นการศกึษา    จ านวน  6  คน 
         1.นางศภุิดา       เท่ียงกล้า ต าแหนง่    นกัวิชาการศกึษา 
             2.นายสามารถ     สวงรัมย์ ต าแหนง่    ผู้ช่วยนกัวชิาการศกึษา 
             3.นางเบญจมาศ     ดดัจนัทกึ ต าแหนง่    ผู้ช่วยหวัหน้าศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 
  4.นายมนสั      เขียวเขิน  ต าแหนง่    ครูผู้ดแูลเด็ก 
  5.นางสริุยนั       ศรีรัมย์     ต าแหนง่    ครูผู้ดแูลเด็ก 
  6.น.ส.สกุญัญา     แสงสงิห์แก้ว  ต าแหนง่    ครูผู้ดแูลเด็ก 
ระดบัการศกึษาของบุคลากร  (พนกังานสว่นต าบล) 
  มธัยมศกึษา / อาชีวศกึษา  5    คน 
  อนปุริญญา / ปวส.              3    คน 
  ปริญญาตรี             18    คน 
  สงูกวา่ปริญญาตรี             5    คน  
  

อัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
 
กอง / ฝ่าย 

จ านวนพนกังานสว่นต าบล  ระดบั จ านวนลกูจ้าง  
รวม 

 
หมาย
เหตุ 

1 2 3 4 5 6 7 รวม ภารกิจ ชัว่คราว 

1.  ส านกังานปลดั - - - 2 1 3 1 7 2 3 12  
2.  สว่นการคลงั - - - 1 2 - 1 4 - 2 6  
3.  สว่นโยธา - - - 1 - - 1 2 - 2 4  
4.สว่นสวสัดิการ
และสงัคม 

- - - - - 1 1 - 1 - 3  

5.สว่นการศกึษา - - - - 1 - - 1 2 3 6  
รวม - - - 4 4 5 3 16 5 10 31  

 
 

 
 

                    



 

 
ส่วนท่ี 1 

ตารางแผนปฏิบัติการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

 
 ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2559 2560 2561 
1.เสริมสร้างจิตส านึก 
ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐ 
บริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1.1 ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองคู มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
เคารพกฎหมาย 

1.ร้อยละจ านวน
บุคลากรท่ีผ่านการ

ฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
90 

1.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ทุกระดับได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

2.บูรณาการหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

2.1เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ/ประชาชน
เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และการปฏิบัติงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาล มาตรฐานคุณธรรมและ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1.จ านวนครั้งท่ี
หน่วยงานมีการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็ปบอร์ด 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
85 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบหรือประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 
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ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2559 2560 2561 
2.บูรณาการหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

2.2เพื่อให้ผู้แทนชุมชนร่วมเป็น
คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง  

1.จ านวนครั้งท่ีผู้แทน
ชุมชนร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
85 
 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบหรือประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

2.บูรณาการหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

2.3เพื่อรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  

1.จ านวนครั้งท่ีมีการการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

และต าบล 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
85 
 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบหรือประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

2.บูรณาการหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

2.4 สนับสนุนงบประมาณการ
บริหารงานศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ของ อปท.ระดับอ าเภอ 

1.จ านวนหน่วยงานท่ี
สนับสนุน 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
85 
 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบหรือประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

2.บูรณาการหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

2.5 เพื่อให้ประชาชนรับทราบการ
ท างานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.ในการประชุมสภา อบต. 

1.จ านวนครั้งท่ีมีการการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

และต าบล 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
85 
 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบหรือประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

3.เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการป้องกั้นและ
ปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ 

3.1 เพื่อจัดระบบควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป
ตามระเบียบของ คตง. 

1.จ านวนครั้งท่ีมีการจัด
วางระบบควบคุมภายใน 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
85 
 

1.พัฒนาระบบและกลไกการ
ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุล
การใช้อ านาจให้เหมาะสม 
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 

2559 2560 2561 
4.พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

2.2เพื่อให้ข้าราชการมีจรรยาบรรณ  1.จ านวนข้าราชการท่ี
เข้าร่วมอบรม 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
85 
 

1.พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
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ส่วนท่ี 2 
ตารางท่ี 2 โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ/

ผู้สนับสนุน 
ยุทธศาสตร์/
หน่วยงาน 2559 2560 2561 

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 
1.ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

1.อบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการ
บริหารานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาน
จ้าง 

คน/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา 
ส่วนสวัสดิการ
และสังคม 
ส่วนสาธารณสุขฯ 
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม 
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ตารางท่ี 2 โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์/
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
ในการติดตาม
ตรวจสอบหรือ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางหอ
กระจายข่าวและเสียง
ตามสาย และ 
internet 
 
2.แต่งต้ังผู้แทนชุมชน
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 

ครั้ง/ปี 

15 ครั้ง 
 
 
 
 
 

15 ครั้ง 

5,000.- 
 
 
 
 
 

50,000.- 
 
 
 
 
 

15 ครั้ง 
 
 
 
 
 

15 ครั้ง 

5,000.- 
 
 
 
 
 

50,000.- 

15 ครั้ง 
 
 
 
 
 

15 ครั้ง 

5,000.- 
 
 
 
 
 

50,000.- 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ชุมชน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ชุมชน 
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ตารางท่ี 2 โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์/
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
ในการติดตาม
ตรวจสอบหรือ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

1.ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและต าบล 
 
 
2.สนับสนุน
งบประมาณการ
บริหารงานศูนย์รวม
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของ 
อปท.ระดับอ าเภอ 

ครั้ง/ปี 
 
 
 

แห่ง/ปี 

9 ครั้ง 
 
 
 

1 แห่ง 

20,000.- 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 
 
 

9 ครั้ง 
 
 
 

1 แห่ง 

20,000.- 
 
 
 

20,000.- 

9 ครั้ง 
 
 
 

1 แห่ง 

20,000.- 
 
 
 

20,000.- 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
ส านักงานปลัด 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ชุมชน 
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ตารางท่ี 2 โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม หน่วย
นับ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์/
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
ในการติดตาม
ตรวจสอบหรือ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

3.จัดประชุมสภาสัญจร
หมุนเวียนไปตามหมู่บ้าน
ต่างๆในเขตต าบลหนองคู 

ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 

10,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 

10,000.- 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 

10,000.- 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ชุมชน 
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ตารางท่ี 2 โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
 

มาตรการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผู้รับผิดชอบ/
ผู้สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์/
หน่วยงาน 

2559 2560 2561 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1.พัฒนาระบบ
และกลไกในการ
ตรวจสอบ 
ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้
เหมาะสม 
ชัดเจน และมี
ประสิทธิ ภาพ 

1.การน าระบบควบคุม
ภายในมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 

- 
 

2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนการศึกษา 
ส่วนสวัสดิการ
และสังคม 
ส่วน
สาธารณสุขฯ 
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 
 
 

ยุทธศาสตร์
การส่งเสริม 
 
 
 

 
   ลงชื่อ 

(นายสุวรรณ์   ประเสริฐ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ 
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ส่วนท่ี 3 
การติดตามและประเมินผลแผน 

 
 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองคู  นั้น  หากไม่มีการน าไปปฏิบัติและติดตามประเมินผลย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นรูปธรรม
ขึ้นมาได้  จ าเป็นจะต้องมีการก าหนดกลไกวิธีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามผล/ประเมินผล การ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อให้การวางแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้
ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

1) แนวทางและหลักเกณฑ์ 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  

โดยท าการประเมินเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการและหลังด าเนินโครงการ 
ทั้งนี้  เพื่อให้โครงการเกิดผลส าเร็จอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายก าหนดไว้ 

2) ส่ิงที่ได้รับจากการด าเนินการตามโครงการ (ผลผลิต) 
ให้หน่วยงานที่ด าเนินการตามโครงการตรวจสอบ  หลังจากที่ได้ด าเนินการตามโครงการว่า 

โครงการที่ได้ด าเนินการไปนั้น สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ โดยให้รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือทราบทุก 6 เดือน 

3) ผลประโยชน์ที่ได้รับ(ผลลัพธ์) 
ให้หน่วยงานที่ด าเนินงานตามโครงการตรวจสอบหลังจากที่ได้ด าเนินการตามโครงการว่า 

โครงการที่ได้ด าเนินการไปนั้น  สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ และเกิดผลกระทบ
ใดทั้งในแง่บวกและลบ โดยให้รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือทราบทุก 6 เดือน  
 
 

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


